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КАЛЕНДАР НА СЪБИТИЯТА 

НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА БЪЛГАРСКИ ДАРИТЕЛСКИ ФОРУМ 

Юли 2014 

 

Какво? Къде? Кога? Защо? 

Лятна езикова академия за 
ученици от региона на 
Средногорието, с подкрепата на 
Аурубис България АД 

 От 1 до 31 
юли 

Вече пета година Аурубис България организира летен курс по 
английски език за ученици от 8-ми до 12-ти клас  от региона на 
Средногорието. Курсът стартира на 1 юли и ще продължи до края 
на месеца.  

Общо 25 ученици, покрили нива на владеене на ангрийски език В2 
и С1,  взимат участие в курса. Преподавателят е  Тери Рандал - 
преподаващ в Езиков и изпитен център Аво Бел. Тери Рандал ни  е 
познат и от телевизонния екран като лице от рекламни клипове и 
екозащитник.  

Акцентът в езиковия курс тази година ще бъде овладяване на 
презентационни умения и комуникация. Курсът ще завърши с 
награда за двама участници, показали най-добри резултати. 
Наградата е двуседмичен езиков лагер в Англия през м. август. 

Фондация "Благотворител" чества 
своя десети рожден ден 

Виваком Арт 
хол, от 19.00 
часа. 

2 юли 
Поканени са гости за да бъде отпразнувам десетия юбелия от 
създаването на фондацията. Очаквайте отзвук от събитието.  

http://www.aurubis.com/
http://www.blagotvoritel.com/
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Фондация „Работилница за 
граждански инициативи” ще връчи 
наградите „Заедно 2014” за девета 
поредна година 

от 19 часа във 
Виваком Арт 
Хол, София. 

3 юли 
Фондация „Работилница за граждански инициативи“ (ФРГИ) ще 
отличи най-добрите благотворителни кампании за изминалата 
година на официална церемония, която ще се проведе на 3 юли от 
19 часа във Виваком Арт Хол, София. Чрез наградите „Заедно“ 
фондацията отбелязва едновременно сериозните усилия на 
гражданските организации да получат местна финансова 
подкрепа, както и медийното отразяване на различни тенденции в 
дарителството. 

Освен отличените в петте категории по време на церемонията ще 
бъдат наградени медии и журналисти, допринесли за 
отразяването и популяризирането на благотворителни кампании и 
инициативи. Медийните награди са в три категории: 
Журналистическа награда, Печатна медия и Електронна медия и се 
организират в партньорство с Български дарителски форум. По 
време на събитието ще бъде връчена и специалната награда 
"Гражданска позиция, провокираща дебат". 

 

Церемонията по награждаването 

на победителите в третото издание 
на фотоконкурса  
"Благотворителността през 
обектива" 2014 г., организиран от 
Български дарителски форум и  
Фондация „Помощ за 
благотворителността в България” 

от 17.30 ч., в 

галерия CREDO 
BONUM,  

ул. Славянска" 
№ 2, София  

3 юли Самата изложба с наградените фотографии може да видите до 13-

ти юли на същото място.  
 
Очакваме ви, за да поздравим победителите и да се видим на 
чаша вино, вдъхновени от каузите през обектива на любители и 
професионалисти 

http://www.wcif-bg.org/
http://www.wcif-bg.org/
http://www.dfbulgaria.org/
http://www.bcaf.bg/
http://www.bcaf.bg/
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Годишна среща на Фондация 
„Работилница за граждански 
инициативи”  на тема „Набиране 
на средства от граждански 
организации. Как да сме 

успешни?”  

Виваком Арт 
Хол, от 10:30 

4 юли  Тази година срещата ще бъде посветена на темата „Набиране на 
средства от граждански организации. Как да сме успешни?“ 
Успешни практики за набиране на средства ще споделят 
представители на Обществен даритески фонд Габрово и Стара 
Загора. Соня Главова от Фондация „За нашите деца“ ще представи 

темата „Маркетинг, свързан с кауза“, а за това как спортните 
събития могат да бъдат възможност за дарителство ще разкаже 
Еленко Еленков от спортен клуб „Бегач“.  

Правните аспекти на дарителството ще представи Илияна 
Николова, изпълнителен директор на ФРГИ. След всяка 
презентация е предвидено време за дискусия. В края на срещата 
ще бъдат обявени победителите от конкурса за есе и снимка 
„Моят опит с програмите на ФРГИ“. 

До момента фокус на годишните срещи са били темите за „Работа 
с деца и младежи“, „Местното дарителство и местното развитие“, 
„Неправителственият сектор“ и други. 

 

AVON Bulgaria  организира 
пресконференция на тема „Говори 
открито срещу домашното 
насилие”. 

 

от 11ч., 

 в клуб Ялта, 
София 

8 юли 
Кампанията цели да набере средства за подпомагане жертвите на 
домашно насилие, като привлече общественото внимание към 
проблема.  

Всички приходи се набират чрез продажбата на благотворителни 
продукти от синята серия на AVON. 100% от приходите от 
продажбата им се заделят във фонд за подпомагане на центровете 

http://www.wcif-bg.org/
http://www.wcif-bg.org/
http://www.wcif-bg.org/
http://avonbg.com/avon-%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%88%D1%83%D1%80%D0%B0
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на „Алианс за защита срещу домашното насилие” в цялата страна.  

До момента благодарение на събраните средства от кампанията са 
проведени близо 1000 безплатни консултации с жени, жертви на 
терор. 

GLOBUL и сп. Мениджър ще 
проведат петия ежегоден "зелен" 
бизнес форум "Зелената 
реиндустриализация 

хотел Радисън, 
София 

10 юли Информация за програмата , участниците и темите на форума ще 
намерите тук. 

Специални гости на събитието - Йорданка Фандъкова, кмет на 
Столична община, Тале Кандал, временно управляващ мисията на 
посолство на Кралство Норвегия в България. 

 

Аурубис България подкрепя 
юбилейното издание на 
Международния балетен конкурс 

 15-30 юли Аурубис България за първи път ще подкрепи Международния 
балетен конкурс, който се провежда под патронажа на 
вицепрезидента на Република България –  Маргарита Попова и 
под почетния патронаж на UNESCO и на генералния директор на 
световната организация Ирина Бокова.  

Тази година най-престижният балетен форум отбелязва своя 50-

годишен юбилей. Конкурсът ще се проведе от 15 до 30 юли 2014 г. 
със 129 записани участници от 30 страни и емблематично 
международно жури. Част от балетния празник са и изложби на 
изобразително изкуство и фотография, научни дискусии, както и 
представяне на творчеството на знакови артисти. По традиция 
балетният конкурс ще завърши с гала-концерт „Среща на 
поколенията” с участие на лауреати на конкурса от минали години. 

http://www.globul.bg/bg/
http://www.manager.bg/%D1%81%D1%8A%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5/%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://www.aurubis.com/
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Фондация "Светът на Мария" 
организира Ден на отворените 
врати в Дневен център за хора с 
интелектуални затруднения 

"Светове" и ще отпразнува една 
година от отварянето на Дневния 
център. 

от 11.00 до 
15.00 ч, в 
Дневения 
център 

 

16 юли Събитието се организира в рамките на проект Развитие на 
иновативния потенциал на София, чрез насърчаване участието  на 
хората с интелектуални затруднения в икономическия, социален и 
културен живот на столицата - Програма Европа към Столична 

община. 

Събитието ще бъде от 11.00 ч. до 15.00 ч., като всеки който желае 
може да дойде и да се включи в дейностите на Дневния център. 
Адресът е гр. София, кв. Гоце Делчев, ул. Рикардо Вакарини № 8.  

 

Конкурс за млади творци и 

изпълнители „Евробет Талант“, с 
подкрепата на Фондация „Помощ 
за благотворителността в 
България” 

 21 юли Евробет и Фондация „Помощ за благотворителността в България” 

обявяват конкурс за млади творци и изпълнители „Евробет 
Талант“.  

Ако сте на възраст от 18 до 25 години имате възможност да 
представите своите идеи, постижения и опит и да се състезавате, 
за получаване на подкрепа за закупуване на инструменти и 
оборудване, за участие във форуми, за стипендии или подкрепа за 
http://www.bcaf.bg/bg/aktualno/636-eurobet-talant.html обучение и 
образование.  

Категориите в конкурса са: - Музика (класическа, поп, рок, джаз) – 
вокални и инструментални изпълнители, солови или в група; - 

Визуални изкуства - живопис, графика, фотография; - Танцово 
изкуство – съвременен танц, индивидуални изпълнители, в двойка 
или група. 

http://www.mariasworld.org/
http://www.bcaf.bg/
http://www.bcaf.bg/
http://www.bcaf.bg/
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Участниците в програмата ще имат възможност да получат 
финансова подкрепа в размер: -- До 1 500 лв. за индивидуални 
участници и двойки;-- До 4 000 лв. за групи. 

Подкрепа от ментори – изявени български творци и изпълнители в 

конкурсните области. Още информация за регламента на 
програмата, както и формуляр за участие ще намерите тук. 

Продължава дарителската 
кампания „Място в сърцето” на 
Фондация „Работилница за 
граждански инициативи” 

http://www.my
astovsarceto.bg
/ 

До края на 
юли 

Дарителският етап за обектите от 12-те града, събрали най-много 
гласове в националаната камапания “Място в сърцето“, 
продължава до края на месец юли. До тогава всеки може да 
подкрепи любимо място на сайта на кампанията чрез онлайн 
дарение, по банков път или чрез смс на номер 17 777 с текст DMS 

MYASTO. Със събраните средства ще бъдат финансирани проектите 
за възстановяване и ремонтиране на определените от публиката 
12 емблематични места в 12 български града. Повече информация 
за правилата за даряване и какви ремонтни дейсноти се 
предвиждат за отделните обекти може да научите тук. 

Националната кампания „Място в сърцето“ се провежда за пръв 
път у нас и разчита на гражданската инициативност. Нейната цел е 

да оживи и реставрира местата, които са сборна точка на 
културния и социален живот в отделните градове. 

 

http://www.bcaf.bg/bg/aktualno/636-eurobet-talant.html
http://www.wcif-bg.org/
http://www.wcif-bg.org/
http://www.myastovsarceto.bg/

