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Август 2015 
 

Какво? Къде? Кога? И още... 

Фондация „Работилница за граждански 
инициативи” организира летен лагер за 
Младежките банки. 
Целта на лагера е да предостави 
възможност на младежите да обменят 
опит, да споделят добри практики  и да 
изградят мрежа от контакти помежду си 
за сътрудничество и взаимна подкрепа.  
 

 29, 30, 31 
юли, 1 август 

В рамките на четири дни, представители на 13-те 
младежки банки, подкрепени от ФРГИ ще се учат как да 
работят по-ефективно по време на летен лагер, 
организиран от фондацията.  
Младежката банка е комисия за отпускане на грантове, 
управлявана изцяло от млади хора, която показва 
младежката гледна точка в дарителството и подкрепя 
младежки проекти на територията на дадено населено 
място.  
Екипите на младежките банки включват младежи на 
възраст между 14 и 25 години. Моделът е въведен през 
2012 г. от ФРГИ, а към момента фондацията подкрепя 
Младежките банки в градовете: Стара Загора, Кюстендил, 
Дупница, Монтана, Габрово, Сливен, Бургас, Лом, Видин, 
Пазарджик, Шумен, Перник и София.  

Фондация „Работилница за граждански 
инициативи” обявява конкурс по 
програма „Знания за успех“ 2015-2016, 
финансирана от SAP Labs България.  
Програмата се реализира в България за 
четвърта поредна година и има за цел 
да предостави нови възможности за 
образование и кариерно консултиране и 

на 
konkurs@wcif-
bg.org   

Конкурсът е 
отворен от 1 
август 2015 г. 
до 1 
октомври 
2015 г 

Кандидатстването става чрез изпращане на попълнени 
формуляр и бюджет на проект, които ще намерите на сайта 
на ФРГИ.  Кандидатурите се приемат на електронен адрес  
konkurs@wcif-bg.org   до 1 октомври 2015 г., 17.00 ч.  
Програмата ще подкрепи инициативи, насочени към 
предоставяне  възможности за кариерно развитие и 
консултиране на ученици от горния курс на обучение или 
превръщане училищните библиотеки в  място 
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развитие на младежи с ограничен 
достъп до финансов и образователен 
ресурс. До момента по програмата са 
подкрепени  24 училищни настоятелства, 
чиито проекти са достигнали до близо 
15 000 ученици на възраст между 14 и 18 
години от цялата страна.  
 
 

стимулиращо желанието за учене и ефективно усвояване 
на нови знания.   

Windows 10 на Майкрософт България 
вече е достъпен за български НПО. Това 
е последната версия на операционната 
система Windows и предлага нови 
възможности и подобрения в 
ефективността и сигурността. Всички 
граждански организации, които са 
получили операционна система 
Windows 7 или 8 от Техсуп могат да я 
обновят с Windows 10. Windows 10 се 
предлага в три версии: Home, Pro 
и Enterprise.  
 

от 3-ти август 
(Версията home 
ще бъде 
налична още от 
29-ти юли 2015 
от Microsoft).  

Поръчайте от 
TechSoup  

Windows 10 е създаден да помага на активните хора да 
творят добри неща. Независимо дали те създават нови 
възможности за младите, опазват околната среда, борят се 
срещу глада и насилието или вдъхновяват създаването на 
нови технологии - Windows 10 е най-съвършеният 
инструмент за това.  
 
 

AVON стартира тазгодишното издание 
на кампанията си срещу домашното 
насилие „Говори открито срещу 
домашното насилие“ с провокативна 
визия и послания . Тази година  
кампанията си поставя задачата да 

В цялата страна  3 август 
 

Кампанията цели да провокира дискусия в обществото и  
едновременно с това отправя покана за подкрепа на 
каузата чрез закупуването на благотворителен продукт от 
синята серия на компанията. 100% от печалбата от всеки 
артикул се заделят за стартиране и функциониране на 
първата  денонощна национална телефонна линия в 

http://www.microsoft.com/bg-bg/
https://www.techsoup.bg/directory/2
https://www.avon.bg/
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набере средства за осигуряването на 
денонощен достъп на пострадалите от 
цяла България до професионална 
помощ.  
 

помощ на жертви на тормоз у нас. С подкрепата на 
дългогодишния партньор на кампанията „Алианс за защита 
от насилие, основано на пола“ ще се осигури непрестанен 
достъп на пострадали от цялата страна до специалисти - 
психолози, юристи и социални работници, а при 
необходимост и до най-близките кризисни центрове в 
цялата страна. 

Фондация „Работилница за граждански 
инициативи” организира среща на 
финансираните по програма „Дъга“ 2015 
– 2017. Програма „Дъга“  2015 - 2017 има 
за цел да създаде критична маса от 
организации и съмишленици, които са 
обединени от нуждата за инвестиране в 
детското развитие, първичната 
превенция и неформалното 
образование.  
Програмата се реализира за втори път от 
ФРГИ с финансовата подкрепа на 
фондация Velux.  

Vivacom Art Hall 3 август, от 
13 ч. 

ФРГИ ще събере представителите на организациите, които 
ще бъдат финансирани по програма „Дъга“ 2015 -2017. 
  
По време на срещата ще бъдат обсъдени изискванията и 
сроковете за изпълнението на проектите и ще бъдат 
подписани договорите за финансиране на одобрените 
организации.  
 

Майкрософт България, успоредно със 
старта на Windows 10 започва 
паралелна, едногодишната инициатива 
в световен мащаб - Upgrade Your World.   
Базирана е на визията на Майкрософт за 
подкрепа на хората да постигат повече, 
благодарение на технологиите. 
Майкрософт ще си партнира с 10 

http://www.win
dows.com/upgr
adeyourworld.  

През август Девет от десетте организации са вече избрани - CARE, 
Code.org, Keep a Child Alive, Malala Fund, Pencils of Promise, 
Save the Children, Special Olympics, The Global Poverty Project 
и The Nature Conservancy. Десетата, която ще получи 
финансово дарение в размер на 500 000 долара и 
технологии от Майкрософт, ще бъде определена публично, 
чрез гласуване. Хората по цял свят са добре дошли да 
посочат своята предпочитана неправителствена 

http://www.wcif-bg.org/
http://www.wcif-bg.org/
http://www.wcif-bg.org/
http://www.wcif-bg.org/
http://www.microsoft.com/bg-bg/
http://www.windows.com/upgradeyourworld
http://www.windows.com/upgradeyourworld
http://www.windows.com/upgradeyourworld
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световни и 100 национални 
неправителствени организации, като ги 
подпомогне в усилията им да правят 
света по-добър – финансово, и с 
технологии. Общо 10 милиона долара 
ще бъдат дарени за подпомагане и 
популяризиране на техните мисии и 
каузи по целия свят в области, сред 
които бедност, превенция на HIV, 
образование, хуманитарна помощ и 
околна среда.  

организация, използвайки #vote и #UpgradeYourWorld в 
Instagram или Twitter. Единственото условие е 
неправителствената организация да  развива дейност в 
повече от една държава. Каузата, която събере най-много 
гласове и стане десета, ще бъде оповестена на 1 
септември. 
През септември кампанията ще се пренесе в 10 страни – 
Австралия, Китай, Франция, Германия, Индия, Япония, 
Кения, Мексико, Великобритания и САЩ, където 
Майкрософт ще работи с по 10 местни организации и ще ги 
подкрепи с парични средства и технологии.  Хората отново 
ще имат думата и ще гласуват и за избора на националните 
неправителствени организации. 
Майкрософт кани всички хората, които имат желание да 
бъдат част от тази инициатива също да участват, като не 
само гласуват за каузи, а дадат личен пример. Това те 
могат да направят като споделят снимка или клип как 
правят света по-добро място в социалните мрежи с 
#UpgradeYourWorld.  
Също така, в рамките на една година, компанията ще даде 
допълнителен свободен ден на служителите си навсякъде 
по света, който да бъде използван за доброволческа 
дейност. Хиляди служители доброволстваха още на 29 юли, 
за да подкрепят общностите си.  
Видео за инициативата можете да видите тук: 
http://windows.com/upgradeyourworld.  

Фондация „Светът на Мария” в 
партньорство с Дирекция „Култура” на 

 През август Фондацията ще представи своя успешен опит до момента, 
ще бъдат дискутирани интересите на хората с 

http://windows.com/upgradeyourworld
http://www.mariasworld.org/
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Столична община организира семинар 
посветен на приобщаването на хората с 
интелектуални затруднения към 
културния живот на столицата. 
Семинарът цели да привлече нови 
приятели и съмишленици сред 
представителите на културни институти 
и неправителствени организации в 
града.  

  

 

интелектуални затруднения и тяхното включване в 
културни събития и проекти през 2016 г.  

Семинарът ще се осъществи в рамките на проект „Ние сме 
част от общността“ с финансовата подкрепа на Столична 
община и Програма Европа 2015, през втората половина на 
месец август, като датата предстои да бъде уточнена. 

 


