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КАЛЕНДАР НА СЪБИТИЯТА 
НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА БЪЛГАРСКИ ДАРИТЕЛСКИ ФОРУМ 

Юни 2013 
 
 
 

Какво? Къде? Кога? Защо? 

21-то издание на 
Международния детски фестивал 
на изкуствата за талантливи 
деца „Лачени обувки”, с 
подкрепата на ОББ.  

Берковица 
 

01 - 02 юни Тази година фестивалът ще има конкурсен характер – за 
деца до 16 годишна възраст в четири раздела - забавна 
песен, модерни танци, театър и рисунка. 

Международен театрален 
фестивал "Варненско лято“ е 
най-мащабното театрално 
събитие в България, подкрепено 
от ОББ . 

Варна 
 

01 - 12 юни 
 

Негова основна цел е да представи основни тенденции в 
българската и международна сценична практика и да 
създаде пространство за културен диалог, обмен и пазар. 
ОББ е дългогодишен спонсор на Фестивала. 

Обявяване на избора на 
публиката във Фотоконкурса 
„Благотворителността през 
обектива” – 2013, организиран 
от Български дарителски 
форум и Фондация „Помощ за 

благотворителността в 
България (ФПББ). 

На 
www.blagobektiv
.org 

 

4 юни Фотоконкурсът се провежда за втора поредна година и 
има за цел да популяризира ролята на 
благотворителността в обществото. Фотографиите в 9 
категории се оценяват от жури. Десетият победител ще 
бъде излъчен чрез гласуване на  публиката в сайта на 
конкурса.  Церемонията по награждаването на 
победителите е на 2-ри юли. 

http://www.ubb.bg/
http://www.ubb.bg/
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http://www.dfbulgaria.org/
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Какво? Къде? Кога? Защо? 

Благотворителен празничен 
концерт под надслов „Бъдещето 
е за всички!“ - инициатива на 
ученическия съвет на 21 СОУ 
Христо Ботев в партньорство с 
фондация „Благотворител”. 

Руски културно-
информационен 
център, ул. 
Шипка № 34, 
София 
Зала 1  

4 юни,  
 19.00 ч. 

Младите хора желаят с творческа изява да привлекат 
внимание към потребностите на свои връстници, които 
израстват без родителски грижи в институции и да ги 
окуражат да продължат образованието си. Със средствата, 
събрани от концерта, през новата учебна година ще бъдат 
изплащани стипендии на студентите - първокурсници от 
различни софийски домове. 

Фондация „Лале“ и 
международната Social Impact 
Analysts Association (SIAA) в 
сътрудничество с Български 
център за нестопанско право 
и Български дарителски 
форум организират среща на 
тема „Анализ на социалното 
въздействие”  

В София 
 

5 юни Фондация Лале предоставя безвъзмездно финансиране и 
предлага възможности за обучение и 
Развитие на граждански организации в България повече 
от 10 години. Голямата цел е създаване на 
по-добри възможности за хората в България.  
В този контекст е много важно да се знае каква е 
промяната, постигната от НПО сектора, заедно с 
партньори от бизнеса, институциите, доброволци, медии и 
т.н. 

Фондация „Помощ за 
благотворителността в 

България (ФПББ) и Фондация 
„Сирак” организират среща 
между дарителите и 
стипендиантите на програма 
„Готови за успех” по случай 
успешното завършване на 
учебната 2012/2013 г. и 
откриване на новата кампания 
за учебната 2013/2014 година. 

София, Culture 
Beat Club 

5 юни Ще бъдат представени първите посланици на добра воля на 
програма “Готови за успех” - Христо Калоферов и Мирослава 
Иванова, водещи на „Здравей, България” по Нова телевизия. 
Събитието се организира под патронажа на г-н Калин Каменов 
– Председател на Държавната агенция за закрила на детето, с  
медийното партньорство на Нова телевизия и с подкрепата на 
Culture Beat Club. 

http://www.blagotvoritel.com/
http://www.tulipfoundation.net/
http://www.siaassociation.org/
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Какво? Къде? Кога? Защо? 

Фондация „Лале“ организира в 
сътрудничество със Сдружение 
“Съучастие” Варна обучение за 
независими координатори на 
фамилните групови 
конференции.   

Варна  

 

7 юни Обучението е продължение на програма “Вяра в 

семейството”, реализирана с подкрепата на Фондация 

Уникредит и Уникредит Булбанк. 

 

Фолклорен фестивал "Славееви 
Нощи" - провеждат се за 45-ти 
пореден път, на откритата сцена 
в парк „Славеева река" в Айтос, 
с подкрепата на ОББ .  

Айтос, парк 
"Славеева река" 

 

07 - 09 юни  Фолклорните празници „Славееви нощи" са инициирани от 
композитора Филип Кутев през 1968 г. и целят да 
продължат традициите на фолклорната песен и да 
стимулират интереса към този тип музика. 

Фондация „Благотворител“ 
организира дискусия на тема 
„Мястото на нравственото и 
духовното образование в 
учебната програма” 
Инициативата е по проект „Час 
по добродетели”, финансиран от 
фондация „ОУК“. 

Център СОХО на 
ул. Искър № 4 в 
София. 

на 7 юни от 
12.00 ч. до 
15.00 ч. 

Повече от 1500 ученици от 20 средни училища в софийска 
област обсъждаха в часовете на класа през годината 
общочовешките добродетели и ги практикуваха в 
общуването помежду си. За невероятните преживявания, 
за позитивната атмосфера, за радостта от споделянето, за 
осъзнатите промени в поведението ще споделят 20 
учители, които обучиха и ръководеха екипи от 
ентусиазирани младежи. 

Празници на изкуствата "Георги 
Парцалев", спонсорирани от 
ОББ.  

Левски 

 

11 - 16 юни Организират се театрални представления от самодейни 
колективи, Софийски, Плевенски, Ловешки и Русенски 
театър и Търновската оперета, както и изложби и срещи с 
актьори, участвали в представления с актьора Г.Парцалев. 

Фондация „Помощ за 
благотворителността в 

България (ФПББ) в 
партньорство със сдружение 

София 12 юни Представителите на училищета получават:  

 знания как да представят училището в най-добра 
светлина пред дарители и доброволци; 

http://www.tulipfoundation.net/
http://www.unicreditbulbank.bg/bg/index.htm
http://www.ubb.bg/
http://www.blagotvoritel.com/
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Какво? Къде? Кога? Защо? 

„Професионален форум за 
образованието” организират 
еднодневно обучение за 
представители на над 50 
училища от София и страната на 
тема „Привличане на средства и 
доброволен труд за каузата на 
нашето училище“. 

   как да формулират на разбираем език, достъпно и 
въздействащо своите каузи;  

 как да използват ефективно наличните ресурси – 
традиционни събития, сайтът на училището, 
общността от възпитаници; 

 достъп до онлайн платформа, която увеличава 
възможностите дарителите и поддръжниците да 
стигат до тях.  

Обучението е част от „Да постигнем повече!” - програма 
за обучение и подкрепа на организации в набиране на 
средства, финансирана от фондация „Америка за 
България”. 

Фестивал „Сливен в София“ е 
инициатива на неформалната 
група “Сливналии в София”, 
организиран от доброволци 
заедно с Фондация „Зелена 
улица”. Инициативата е по 
програма „Да постигнем повече” 
на Фондация „Помощ за 

благотворителността в 

България (ФПББ), финансирана 
от Фондация „Америка за 
България”. 

Западен парк, 
София 

 

15 и 16 юни 
2013 

На сцената на фестивала ще видите: “Точка.бг”, Ансамбъл 
„Тракийче”, Школа за естрадни изпълнители „Ритъм”, 
Струнен оркестър от Школата „Млади виртуози”, 
Театрална група към Професионалната гимназия по 
икономика – Сливен и др. Ще можете да опитате 
сливенски милинки и да си купите самардала; да 
дегустирате „Сливенска перла” и сливенско вино.  

Приходите от всички продажби от ателиета и от участието 
във всички игри и забавления са предназначени за 
Финансиране на участие на сливенски артистични групи и 
отделни ученици в национални фестивали, конкурси и 
други форми на изява през учебната 2013/2014 година, 
както и за дейности за превенция на ранни раждания и 
изоставяне на бебета в града.  

http://bcaf.bg/
http://bcaf.bg/
http://bcaf.bg/
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Какво? Къде? Кога? Защо? 

Летен фестивал "Опера в парка" 
по инициатива на режисьора и 
директор на Софийската опера и 
балет акад. Пламен Карталов,  
със съдействието на Столичната 
община и с подкрепата на ОББ.  

 

София - Парк 
Военна 
академия "Г. С. 
Раковски".  

20 юни - 14 
юли  

 

Тази година зрителите ще могат да се насладят на 
представленията на оперите: „Дон Карлос" и „Евгений 
Онегин", на балетите „Кармен" и „Рапсодия в синьо", 
както и на „Дамата с камелиите". Застъпен е Вердиев 
репертоар, с което Софийската опера и балет отдава 
почит на 200-годишнината от рождението на композитора. 

Фондация „Помощ за 
благотворителността в 

България (ФПББ) в 
партньорство с Нов български 
университет, департамент „Кино, 
реклама и шоубизнес” започва 
стажантска програма за 
студенти. Участниците в 
програмата ще заснемат видео 
визитки на включените в 
Дарителската платформа 
организации. Целта е 
популяризиране на каузите за 
набиране на средства и 
проблемите, по които работят.   

През юни София  В програмата ще се включат 8 студенти от 2, 3 и 4 курс, 
Те ще посетят 21 организации в София, Стара Загора, 
Бургас, Шумен, Драгоман, Нови хан, с. Скравена и с. 
Гурмазово и ще направят снимки и интервюта с 
представители на организации, работещи в следните 
области: здравеопазване, деца и възрастни с увреждания, 
деца, лишени от родителски грижи, опазване на околната 
среда и човешки права. Студентите бъдат мотивирани с 
договори за стипендии, с които ще платят част от таксата 
си за обучение за следващата учебна година. Готовите 
видео клипове ще бъдат качени в Дарителската 
платформа на ФПББ http://bcaf.bg/bg/nestopanski-
organizacii-1/daritelska-platforma и ще бъдат предоставени 
на организациите да ги сложат в свои сайтове и социални 
мрежи. 

 

 

http://www.ubb.bg/
http://bcaf.bg/
http://bcaf.bg/
http://bcaf.bg/
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Какво? Къде? Кога? Защо? 

Американска фондация за 
България и Български 
дарителски форум заедно с 
Държавна агенция архиви, 
Института по история към БАН, 
Национална библиотека "Св. св. 
Кирил и Методий" и Столична 
община организират изложба 
„Благодетели и дарителство в 
България – между идеала и 
реалността. 

 

 

Градинката 
пред Народен 
театър „Ив. 
Вазов“, София 

21 юни - 4 
юли 

Изложбата ще представи фотоси от Държавния архив, 
които разказват историята на дарителството в страната ни 
за периода 1878 - 1951г. 

Краен срок за номиниране за 
годишните награди „Заедно“ на 
Фондация „Работилница за 
граждански инициативи” . 
Познавате организация провела 
успешна, иновативна 
фондонабирателна кампания? 
Или отделна личност, даряваща 
за развитие? Номинирайте ги за 
осмите годишни награди 
„Заедно” на ФРГИ!  
 

Номинации на: 
http://www.wcif-
bg.org/  

17-ти юни ФРГИ търси кампании и дарителски актове, които 
вдъхновяват и могат да бъдат модел за дарителството в 
България. Категориите на наградите „Заедно”:    
1.Най-добра кампания на неправителствена организация 
2. Най-добра кампания 
3. Най-ефективна кампания (като съотношение между 
набрани и изразходвани за реализиране на кампанията 
средства 
4. Най-добро сътрудничество между бизнес и НПО 
5. Частен дарител с кауза (физическо лице) 
Всеки може да номинира, независимо дали е физическо 
лице, НПО или компания! 
 

http://www.afbulgaria.org/
http://www.afbulgaria.org/
http://www.dfbulgaria.org/
http://www.dfbulgaria.org/
http://www.wcif-bg.org/
http://www.wcif-bg.org/
http://www.wcif-bg.org/
http://www.wcif-bg.org/


София 1124 
Ул. „Леонардо да Винчи” 4Б, ет. 2 

Тел. /факс: (02) 951 59 78 
http://dfbulgaria.org 

 КАЛЕНДАР НА СЪБИТИЯТА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА БЪЛГАРСКИ ДАРИТЕЛСКИ ФОРУМ 
7 

 

Какво? Къде? Кога? Защо? 

За пети пореден път Фондация 
„Работилница за граждански 
инициативи“ с подкрепата на 
Майкрософт България, 
организира ежегодния Ден на 
неправителствените 
организации. Тази година 
инициативата е отворена само за 
младежки организации. Повече 
информация за Ден на НПО, 
както и как да се регистрирате 
можете да намерите тук. 
 

21 юни Банкя Тази година той е посветен на младежките инициативи и 
организации. Майкрософт ще представи програмата Youth 
Spark, инициатива на компанията, предназначена да се 
бори с младежката безработица и да насърчава 
предприемачеството сред младите хора. На събитието ще 
бъдат представени и различни продукти и ресурси за 
младежките НПО. 

Фондация „Лале“ в 
сътрудничество с местни НПО 
организира втора „Борса на 
проекти и идеи” в София. 

25 юни София Срещат се бизнес и НПО и обменят идеи за партньорства 

 

http://rabotilnicata.bg/
http://rabotilnicata.bg/
http://rabotilnicata.bg/
http://wcif-bg.org/events.php?page=events&&id=116&menu_show_num=2&cur_menu_id=10&v=6
http://www.tulipfoundation.net/

