


Комуникационна кампания  

за Европейския ден на фондациите и 

дарителите – 1ви октомври 

 

ЗАПАЛЕНИ ПО ДОБРИТЕ 
КАУЗИ  

Български дарителски форум 

(БДФ) 

 



 
СТРАТЕГИЯ 



Комуникационни цели  

Да се популяризира Европейският ден на фондациите  

и дарителите. 

 

Да се популяризира смисълът от дейността на частните 

дарители (фондации и компании), в т.ч. дарителството и 

доброволчеството. 

 

Да се подобри публичният образ на частните дарители в 

България. 



Комуникационни канали 

Онлайн –  официалната страница на БДФ, FB, YouTube, 

Twitter, #zapali, страници на партньорски организации  

 

 

Събития – организирани от БДФ и партньорски 

организации 



КРИЕЙТИВ  
КОНЦЕПЦИЯ 





Защо клечка и огън са  

символ на 1ви октомври? 

Свързваме дарителството със светлината, като символ 

на познанието и доброто. 

 

Запалената клечка кибрит асоциираме с осветяване на 

проблемите, търсене на решения и промяната, която 

носят с дейността си дарителите. 

 

Използваме огъня и неговата сила, за да запалим 

хората по добри идеи, да ги поканим заедно с 

фондациите и дарителите да станат част от  значими 

каузи. 



Фондациите и дарителите осветляват проблемите и нуждите 

и работят за тяхното решаване. 

 

Всеки може да стане част от значима кауза и да помогне за 

решаването на проблем. 

 

Разказването на дарителски истории и изказването на 

публична признателност към дарителите формират 

пълноценно разбиране за тяхната обществена роля.  

ПОСЛАНИЯ 



 СЛОГАН 

ЗАПАЛЕНИ ПО ДОБРИТЕ 

КАУЗИ 



Изпълнение и 
РЕЗУЛТАТИ 



 

 
Запалени по добрите каузи 

#ZAPALI 
 

Седмица на фондациите и дарителите 
1-9 октомври 2016 г. 



 

 

 
 
 
 

Разказахме на над 260 000 човека 

за хора и организации, които ежедневно 
правят добро, променят животи и 

разширяват светогледи. 
 

Ето как… 
 
 



Дадохме десетки идеи как компании, фондации 

и всеки желаещ може да се включи в кампанията и 

ги разпространихме в социалните мрежи,  

с поредица от постове във FB, Twitter, на уеб 

страницата на БДФ и директна комуникация. 



Социални медии –  

публикации във FB и Twitter и на 

страницата на БДФ  

с #zapali 

 





Клипове за Интернет и 

ТВ с директно послание за 

включване в кампанията 



Заснехме 8 клипа, а 7 човека изказаха своята 

благодарност към различни дарители с #ZAPALI. 
 

В социалните медии над 250 000 чуха и  
харесаха техните истории, запалиха се по 

идеята и я споделиха стотици пъти, изразиха 
своята съпричастност и заснеха на свой ред 

клипове с благодарност за подкрепа. 



 

Основен промоклип #ZAPALI 



Основен промоклип #ZAPALI 



Клипове с изказана благодарност 

към фондации и дарители 

Евгeния Пеева от програма "Заедно в час"  

с благодарност към "Аурубис" 

Ива Младенова от дневен център "Светове"  

 с благодарност към Кока-Кола 

Соня Павлова, майка, с благодарност  

към фондация "Искам бебе" 

Виктория Христова, олимпийски състезател по биология, с 

благодарност към Американска фондация за България 



Клипове с изказана благодарност 

към фондации и дарители 

Нана Гладуиш с блaгодарност към дарителите  

на Фондация "1 от 8" 

" 

Бистра Андреева, преводач, с благодарност към  

фондация "Елизабет Костова" 

Д-р Рада Стаменкова от Българска асоциация по семейно 

планиране с благодарност към фондация "Оук” 



 



Събития, организирани с 

членове на БДФ и партньорски 

организации 



Поканихме партньорски организации да се включат 
със свои събития в  

Седмицата на дарителите и фондациите 
(1-9 октомври 2016). 

Повече от 17 различни организации 
разпространиха посланието на кампанията и  

#zapali през своите сайтове, FB страници, чрез 
доброволци, служители и приятели. 

 
Така освен, че разказахме, успяхме да въвлечем 
повече хора, запалени по добрите каузи, които 

предадоха посланието на кампанията 
нататък… 







Кампанията и годишният отчет на БДФ за дарителството 
през 2015 г., като част от нея, намериха отзвук и в медиите –  
няколко телевизии и някои от най-четените онлайн издания  
отразиха кампанията „Запалени по добрите каузи“. 

Медийно отразяване 





Благодарим за 

вниманието! 


