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Какво? Къде? Кога? Защо? 

Фондация „Помощ за 
благотворителността в България” и 
създаденият към нея Център за 

обучения и социално 
предприемачество „Ринкли" 
отпускат стипендии на 15 
участници в конференцията 
"Идеите – това сме ние". 
Стипендиите ще покрият 
разходите по настаняването и 
пътните на младежи, живеещи 

извън София. 
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Регистрация 
до 15 август 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

От 3 до 6 септември 2014 в София ще се проведе третото издание 
на конференцията "Идеите – това сме ние". Неин организатор е 
„Обединени идеи за България" - неправителствена организация, 
съставена от български студенти от страната и чужбина, която 
насърчава младото поколение да се включва активно в 
моделирането на бъдещето, да бъде социално ангажирано и да 
реализира граждански проекти.  

ФПББ и създаденият към нея Център за обучения и социално 
предприемачество „Ринкли" отпускат стипендии на 15 участници 
в конференцията. Стипендиите ще покрият разходите по 
настаняването и пътните на младежи, живеещи извън София. 
Крайният срок за кандидатстване е 15 август. При по-голям брой 
кандидати, селекцията ще бъде направена на база мотивация и 
нужда на кандидатите. 

ФПББ помага с напътствия на екипа, който има задачата да осигури 
спонсори на конференцията, помага за привличане на лектори и с 
други ценни съвети. В събитието могат да участват ученици, 
студенти и млади професионалисти. Регистрацията в 
конференцията е отворена до 15 август 2014 г. и става с попълване 

http://www.bcaf.bg/
http://www.bcaf.bg/
http://oib.bg/index.php/ideite-tova-sme-nie/uchastie
http://oib.bg/index.php/ideite-tova-sme-nie/uchastie
http://oib.bg/index.php/ideite-tova-sme-nie/uchastie
http://oib.bg/index.php/ideite-tova-sme-nie/uchastie


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 
2 

 

 

Фондация „Помощ за 
благотворителността в България” и 
създаденият към нея Център за 

обучения и социално 
предприемачество „Ринкли" 
отпускат стипендии на 15 
участници в конференцията 
"Идеите – това сме ние". 
Стипендиите ще покрият 
разходите по настаняването и 
пътните на младежи, живеещи 

извън София. 

 

http://oib.bg/in
dex.php/ideite-
tova-sme-

nie/uchastie 

 

 

До 15 август 

на онлайн формуляр, който можете да намерите на адрес: 
http://oib.bg/index.php/ideite-tova-sme-nie/uchastie 

В рамките на конференцията участниците ще бъдат разделени на 
10 екипа според предпочитанията и индивидуалните си интереси.  

Със съдействието на гост-лектори те ще обсъждат някои от 
основните предизвикателства, пред които е изправена България в 
съответната обществена сфера. 
1. Градска среда /Умният град; Спирките на градския транспорт – 
удобни, полезни, красиви!?/ 
2. Журналистически екип /Медийно отразяване на "Идеите - това 
сме ние 3"/ 
3. Икономика /Икономика на споделянето - новата реалност; 

Подобряване на нивото на финансова грамотност/ 
4. Култура /Dance Priority – тласък за развитие на танцовото 
изкуство в България; Късометражно кино/ 
5. Наука и технологии /Дупката между науката и бизнеса в 
България; Социалният потенциал на новите технологии/ 
6. Образование /Управленски умения в училищата; Изграждане на 
обща визия за образованието от всички заинтересовани страни/ 
7. Образование /Дигитални иновации в образованието; Преход от 

образование към заетост/ 
8. Околна среда /Мястото на бизнеса в едно по-зелено общество; 
Място на технологиите в едно по-устойчиво бъдеще/ 

9. Право /Проблемът с липсата на практика; Възможности за 
правна закрила/ 
10. Социални политики /Интегриране на бежанци в обществото; 
Втори шанс за интеграция на сираци/ 
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Фотоизложбата 
„Благотворителността през 
обектива“ 2013 гостува под 
патронажа на VIVACOM. 

Изложбата е инициирана от 

Български дарителски форум и 

Фондация „Помощ за 
благотворителността в България” 

Vivacom Art Hall От 4 до 17 
август 

Фотоконкурсът има за цел да покаже и да популяризира ролята на 
благотворителността в обществото. Със средствата на фото 
журналистиката търсим да покажем инициативи, програми и 
услуги, които дават по-добро качество на живот, целите (каузите) и 
работата, която вършат граждански организации и активисти, 
какви са емоциите, трудностите и резултатите от тяхната работа - 
работа, която обикновено остава незабелязана или е трудно да се 
разкаже, без да се покаже.  

Конкурсът е национален и годишен. Неговото първо издание е 
през 2012 г. 

Лятна Арт Академия за ученици от 

Аурубис България  

Пирдоп и 
Златица 

 

05 - 27 
август 

За трета поредна година Аурубис България организира Лятна Арт 
Академия за ученици от региона на Средногорието.  

Академията ще се проведе в периода 05 - 27 август 2014 в 
информационните центрове на Аурубис България в градовете 
Пирдоп и Златица.  

Преподаватели ще бъдат студенти от НХА, гр. София,  с която 
Аурубис България е партньор. 

Продължава дарителската 
кампания на Фондация 
„Работилница за граждански 
инициативи” за 12-те 
емблематични места в страната, 
събрали най-много гласове в 
националната кампания „Място в 

http://myastovs
arceto.bg 

 

До края на 
септември 

До края на месец септември тази година, всеки може да дари за 
оживяването на местата, достигнали до финал в националната 
кампания на Фондация „Работилница за граждански инициативи“ - 
„Място в сърцето“. Дарителският етап се удължава с два месеца, 
заради планирани събития за набиране на средства след 30 юли. 

Провеждането на различни инициативи в отделни градове 
провокира личното гражданското участие и дава възможност на 
жителите да се запознаят отблизо с проектите за оживяването на 
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сърцето“. любимите места. 

До момента са събрани всички необходими средства и се работи 
по ремонта на църквата „Св. св. Кирил и Методий“ в Бургас. 
Организирани са събития за набиране на средства за „място в 
сърцето“ в Габрово, Плевен и Сливен. Кампанията с дарителските 
кутии, в подкрепа на кея в Русе също ще продължи до края на 
септември. Подробна информация за предстоящите събития 
очаквайте на сайта на националната кампания. Ако нямате 
възможност да се включите в инициативите, може да подкрепите 
вашето любимо място чрез онлайн дарение, по банков път или с 
дарителски смс на номер 17 777, с текст DMS MYASTO. 
Продължава и инициативата „Място в сърцето на турне“ на 
фейсбук страницата на кампанията. 
Подкрепете останалите 11 места в кампанията като дарите от 
сърце за „място в сърцето“! 
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http://myastovsarceto.bg/index.php?page=articles&id=493
http://https/www.facebook.com/myastovsarceto/photos/a.737786129572090.1073741827.736844312999605/895355170481851/?type=1&theater

