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КАЛЕНДАР НА СЪБИТИЯТА 

НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА БЪЛГАРСКИ ДАРИТЕЛСКИ ФОРУМ 

Октомври 2014 

 

Какво? Къде? Кога? Защо? 

Български дарителски форум 
представя традиционния годишен 
Анализ на тенденциите в 
дарителството и корпоративната 
социална отговорност в България 

от 10.00 ч. в 
Пресклуба на 
БТА 

1 октомври  
 

На 1-ви октомври, Европейския ден на фондациите, БДФ ще 
представи традиционния годишен Анализ на тенденциите в 
дарителството и корпоративната отговорност в България. 

Ще споделим кои са големите дарители в страната, кои са най-
предпочитаните сфери на дарение, какви са обемите, кои се най-
често изпозваните механизми, какви са новостите в сферата и 
тенденциите, които си заслужава да бъдат отбелязани. 

Участие в панела ще вземат: 
Елица Баракова, фондация „Помощ за благотворителността в 
България“; Мануела Тотева, Аурубис България, 
Стойко Петков, фондация Благотворител, 
Цецка Радева и Гроздан Караджов, фондация „Светът на Мария. 

Седма национална кампания 
„Общество на всички възрасти” за 
отбелязване на Международния 
ден на възрастните хора 1 
октомври, Фондация Лале 

Цялата страна  1 октомври  
 
 
 

„Общество на всички възрасти” е ежегодна кампания с участието 
на десетки граждански организации, общини, читалища в цялата 
страна. Целта е да насочим вниманието на обществото към 
възможностите и трудностите на възрастните хора; да отбележим 
техния принос към обществото и да чуем това, което те имат да 
кажат.  

http://www.dfbulgaria.org/
http://www.tulipfoundation.net/
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Фондация „Помощ за 
благотворителността в България” 
набира кандидат-стипендианти на 
програма "Готови за успех" за 
учебната 2014-2015 година 
 

http://www.bca
f.bg 
 

До 6 
октомври 

Фондация "Помощ за благотворителността в България" обяви 
конкурс за стипендианти на програма "Готови за успех" за 
учебната 2014-2015 учебна година. 

Програмата подкрепя образованието на деца и младежи без 
родители, отгледани от роднини или в социални домове. 
Стипендиите са годишни и се присъждат след конкурс на ученици 
от 12 клас и на студенти с високи постижения. 
Стипендиите са в размер на 2000 лв. годишно за студентите (200 
лв. месечно) и 1000 лв. за учениците (100 лв. месечно) и е 
осигурена за 10 учебни месеца. 

Изискването към учениците е да имат успех от предходната година 
не по-нисък от отличен 5.50, а към студентите - не по-нисък от 
5.00. Необходимите формуляри могат да бъдат изтеглени от сайта 
на ФПББ. Срокът за подаване на документи е 6 октомври 2014 год. 

Център "Ринкър" към Фондация 
„Помощ за благотворителността в 
България”  обявява старт на 
обучителната си програма.  
 

http://rinkercen
ter.org/ 
 

7 октомври 
 

Първото издание на Rinker’s Challenge, най-иновативния конкурс за 
предприемачи в страната, официално стартира на 7 октомври 2014 
година, като кулминацията ще бъде на 29 януари 2015, когато на 
Официална церемония по награждаването ще бъдат представени 
официалните победители. 

Срок за кандидатстване: Прозорецът за кандидатстване ще бъде 
отворен от 7 октомври до 30 ноември 2014 година. 

Мисията на Център "Ринкър" е да подкрепя и развива духа на 
предприемачеството в България. Rinker’s Challenge предлага 
уникална възможност на стартиращите български предпремачи да 
преминат през комплексно структурирана система от уъркшопи, 

http://www.bcaf.bg/
http://www.bcaf.bg/
http://www.bcaf.bg/
http://www.bcaf.bg/
http://www.bcaf.bg/bg/resursi/za-tarsesti-pomost/222-information-gotovi-za-uspeh.html
http://www.bcaf.bg/bg/resursi/za-tarsesti-pomost/222-information-gotovi-za-uspeh.html
http://www.bcaf.bg/
http://www.bcaf.bg/
http://www.bcaf.bg/
http://rinkercenter.org/
http://rinkercenter.org/
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тийм-билдинг и коучинг сесии, както и персонални занимания с 
водещи професионалисти и предприемачи във всички сфери на 
бизнеса.  
Система, която ще позволи: 

 Да придадете форма на своята идея 

 Да оцените нейната приложимост  

 Да осмислите тежестта да ръководиш бизнес  

 Да изготвите бизнес-план, разбираем дори за 
инвестиционен банкер  

 Да изградите представяне на концепцията ви, способно да 
‘закове’ вниманието на инвеститорите ... 

Български дарителски форум 
празнува юбилей – десети рожден 
ден 

Culture beat 
club, от 20:00 ч. 

8 октомври Поканени са членовете на БДФ, съмишленици и приятели  

Трета работна среща на 
организациите, финансирани по 
програма „Вяра в децата и 
семейството” на Фондация Лале, с 
партньорството на фондация Оук   

Стара Загора 9-10 
октомври 

Участниците от 15 организации  от страната, гости и лектори ще се 
включат в представяне на практики и опит на други организации, 
позитивно родителство, подготовка за оценка на социалното 
въздействие на проектите и програмата, обмяна на опит и идеи 
между участниците, технически аспекти на програмата.  

Фондация „Помощ за 
благотворителността в България” 
набира кандидати за специалната 
стипендия „Лука Бекяров” 

http://www.bca
f.bg/bg/resursi/
za-tarsesti-
pomost/702-
stipendia-luka-
bekyarov-
2014.html 
 

До 12 
октомври 

Стипендията е финансирана от „Еврофутбол“ и е част от програма 
„Готови за успех”. Стипендията е в размер на 2 500 лева в рамките 
на учебната 2014/2015 година. 

Стипендията „Лука Бекяров”, финансирана от „Еврофутбол“,  е 
предназначена специално за студенти от първи и втори курс на 
Техническия университет, град София, факултет „Компютърни 
системи и управление” (ФКСУ), които имат много добър 

http://www.dfbulgaria.org/
http://www.tulipfoundation.net/
http://www.bcaf.bg/
http://www.bcaf.bg/
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и/илиотличен успех от кандидат-студентските изпити (за І-ви курс) 
и отличен успех от І-ви курс (за второкурсниците). Кандидатите 
трябва да отговарят на още един от следните критерии: да са 
пълни сираци; да се отглеждат се от един родител; да са живели в 
Дом за деца, лишени от родителски грижи; да произхождат от 
многодетно семейство. 

За допълнителна информация и въпроси:  02/981 19 01 - Фондация 
„Помощ за благотворителността в България“ или 0884 296290 – 
Яна Рупева. 
Краен срок за подаване на документите:  12 октомври 2014 г., 
включително. 
 

Фондация „Помощ за 
благотворителността в 
България”организира 
Конференция „Публично-частните 
партньорства – възможност за 
развитие на социални 
предприятия" 

Есенс център, с 
адрес ул. „6-ти 
септември" № 
37, гр. София 

На 14 
октомври 
2014 г., 
вторник, от 
09:00 до 
17:00 ч. 
 
За участие е 
необходима 
регистрация 
до 10 
октомври. 
 

За участие в конференцията са поканени представители на 
различни организации и институции с интерес към развитието на 
социалните предприятия в България, експерти от Министерството 
на труда и социалната политика, Столична община, бизнеси, 
неправителствени организации, браншови организации, както и 
представители на работещи социални предприятия. 
Повече за програмата на конференцията ще намерите в сайта на 
ФПББ и как да се регистрирате в сайта на ФПББ и на адрес: 
www.socialenterprise.bg 
Конференцията „Публично-частните партньорства – възможност за 
развитие на социални предприятия"  е част от проект BG051PO001-
7.0.07-0199-C0001 – „Партньорство за социални предприятия в 
България", осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна 
програма „Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от 
Европейския социален фонд на Европейския съюз.  
Проектът се изпълнява от Фондация „Помощ за 

http://www.bcaf.bg/
http://www.bcaf.bg/
http://www.bcaf.bg/
http://www.bcaf.bg/bg/aktualno/699-pokana-za-konferencia-publichno-chastnite-partniorstva.html
http://www.socialenterprise.bg/
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благотворителността в България" в партньорство с британската 
организация Social Enterprise Coalition UK и с асоцииран партньор 
Дирекция „Жизнен стандарт, демографско развитие, политики и 
стратегии" – Министерство на труда и социалната политика. 
Общата цел на проекта е да съдейства за промяна в модела на 
социално включване на широк кръг уязвими групи граждани в 
обществото и подобряване качеството им на живот чрез подкрепа 
за развитие на устойчив сектор на социалните предприятия в 
България. 
 

Евробет и Фондация „Помощ за 
благотворителността в България” 
отново отварят конкурса за млади 
творци и изпълнители „Евробет 
Талант“. 
 

http://www.bca
f.bg/bg/aktualn
o/696-evrpbet-i-
fpbb-tasyat-
oste-mladi-
talanti.html 
 

До 19 
октомври 

Първите девет стипендианти на програмата „Евробет – Талант“ 
бяха представени на сцената на фестивала "Аполония" - четирима 
фотографи, двама пианисти, двама вокални изпълнители и една 
дама занимаваща се с графика. Ментори в програмата са 
музикантът Теодосий Спасов, актьорът Владимир Пенев, 
фотографите Борис Мисирков и Георги Богданов, танцьорите 
Калоян Иванов и Светлин Димитров. 
Можете да сте един от талантите на Евробет - ако сте на възраст от 
18 до 25 години и имате дарба, която искате да развиете и да 
покажете 
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. 

Участниците в програмата ще имат възможност да получат: 
Финансова подкрепа в размер: 

http://www.bcaf.bg/
http://www.bcaf.bg/
http://www.bcaf.bg/bg/aktualno/696-evrpbet-i-fpbb-tasyat-oste-mladi-talanti.html
http://www.bcaf.bg/bg/aktualno/696-evrpbet-i-fpbb-tasyat-oste-mladi-talanti.html
http://www.bcaf.bg/bg/aktualno/696-evrpbet-i-fpbb-tasyat-oste-mladi-talanti.html
http://www.bcaf.bg/bg/aktualno/696-evrpbet-i-fpbb-tasyat-oste-mladi-talanti.html
http://www.bcaf.bg/bg/aktualno/696-evrpbet-i-fpbb-tasyat-oste-mladi-talanti.html
http://www.bcaf.bg/bg/aktualno/696-evrpbet-i-fpbb-tasyat-oste-mladi-talanti.html
http://www.bcaf.bg/bg/aktualno/674-2014-09-02-09-45-23.html
http://www.bcaf.bg/bg/aktualno/674-2014-09-02-09-45-23.html
http://eurobet.bg/Evrobet_Talant-c198
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-- 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. 
Кандидатурите ще бъдат приемани и разглеждани текущо до 19 
декември 2014. 

Фондация „Работилница за 
граждански инициативи” 
организира номинациите за 
журналист за годишната награда 
„Валя Крушкина –  журналистика 
за хората“  

сайта на ФРГИ До 20 
октомври 

От 11 септември до 20 октомври 2014, журналисти от различни 
медии могат да бъдат номинирани или да се самономинират в 5 
категории: - Печатна медия, Електронна медия, Онлайн медия, 
Фотография и операторско майсторство, Млад журналист 
(възрастта на номинираните за наградата „Млад журналист“ към 
11 септември 2014 година да не надвишава 28 навършени години). 

Голямата награда "Валя Крушкина" се присъжда за цялостен 
принос в отразяване на актуални теми у нас, за материали, 
провокирали обществен дебат  или промени в законодателство, за 
журналистическа доблест и смелост и др. и е избор на членовете 
на журито измежду номинираните материали въз основа на вота 
им в отделните категории. 
Повече информация за конкурса и формуляр за номинация ще 
намерите на сайта на ФРГИ. 

Стартира новата стипендиантската 
програма на Американска 
Фондация за България - в 
подкрепа на ученици в средното 
образование 

http://afbulgari
a.org/ 

До 25 
октомври 

На 27 септември стартира стипендиантската програма на АФБ за 
подкрепа на ученици в средното образование, изявени в областта 
на природните и хуманитарните науки и изкуствата. Срокът за 
подаване на документи е 25 октомври. Всяка година стипендианти 
на АФБ са около 200 ученици от цялата страна. 
Програма е създадена през 2004 година, за да подкрепя ученици с 
отлични постижения по математика, информатика, химия, физика 
и биология. През учебната 2004-2005 г. са връчени 50 стипендии. 

http://www.wcif-bg.org/
http://www.wcif-bg.org/
http://www.wcif-bg.org/contests.php?page=contests&&id=78&v=6
http://www.wcif-bg.org/contests.php?page=contests&&id=78&v=6
http://afbulgaria.org/
http://afbulgaria.org/
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За учебната 2005/2006 г. програмата е разширена, като включва 
общо 116 ученици от математически, езикови, хуманитарни 
гимназии и училища по изкуства. Последните две учебни години 
стипендиантите вече са 200, като към тях от 2008 г. се включват и 
три стипендии за ученици и две за студенти на името на Петко 
Стайнов за деца с нарушено зрение и с високи постижения в 
областта на музиката. Част от стипендиантската програма са 
Олимпийските стипендии, които се дават на медалисти от 
международните олимпиади по природни науки. 

Фондация Лале и Imaginarium 
разширяват  кампанията “ДА 
ИГРАЕМ ЗАЕДНО ЗА ПО-ДОБРО 
БЪДЕЩЕ!” за подкрепа на деца в 
риск и семействата.   
 

София и   
Бургас 

октомври – 
декември   

Imaginarium иска да осигури на всички деца правото да играят, 

защото играта е в основата на щастливото детство, тя стимулира 

развитието и образованието им.  

Imaginarium подкрепя програма „Вяра в децата и семейството“ на 

Фондация ЛАЛЕ за превенция на наставянето на деца в домове и 

подкрепа на деца и семействата им. Програмата се основава на 

силните страни на децата и семействата и стимулира позитивно 

родителство; включване на бащи и мъже от семейния кръг в 

грижата за децата; участие на местната общност в инициативи за 

добруване на децата и отглеждането им в семейството. Всеки 

може да подкрепи  деца в риск и техните семейства като закупи 

специалната синя гривна на кампанията.   

Фондация Лале представя 
Европейски формат за препоръки 
за доброволци  

София, Лондон, 
Престън, Пасау, 
Букурещ, Клуж, 
Братислава, 
Любляна, 

Октомври  
2014 

Водещи доброволчески организации от Германия,  Малта,  
Великобритания, Чехия, Словакия, Словения и България 
разработиха в рамките на двугодишна програма наръчник и 
Европейски формат за „Препоръка за доброволци - как се пише, за 
да повиши признанието на уменията им в света на бизнеса“ 

http://www.tulipfoundation.net/
http://www.tulipfoundation.net/
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Прага, Валета и 
др.   

Инициативата на Фондация 
„Работилница за граждански 
инициативи” в националната 

кампания „Място в сърцето“ – в 
следващ етап с ремонт и оживяване 
на обектите  

  През октомври стартира и последният етап от националната 
кампания „Място в сърцето“. Ремонт, реновиране, обновяваване и 
ожививяване ще започнат на местата, за който средствата са вече 
събрани.  Първият обект от кампанията, за чийто ремонт бе 
събрана сумата е църквата „Св. Св. Кирил и Методий“ в Бургас. 
Средствата ще бъдат насочени към възстаноявяване на фасадата 
на църквата. Предвижда се да започнат действия за  обновяване 
на Параклиса „Св. Мина“ в Сливен; за изграждане на 
стационарното спортно игрище по боче в Плевен и почистване на 
Малките терми във Варна.  
Набирането на средствата продължава за обектите, за които 
събраната сума за ремонт не е достатъчна. Продължава и 
инициативата с  дарителски кутии в подкрепа на „място в 
сърцето“,  разположени в Русе, Варна и Габрово. Предвиждат се и 
събития за набиране на средства в рамките на инициативата 
„Място в сърцето на турне.“ Информирайте се първи за 
предстоящите събития и последните новини около кампанията на 
сайта „Място в сърцето“.  Всички желаещи да дарят средства за 
ремонта на местата, участващи в кампанията могат да го направят 
по банков път, чрез онлайн дарение или чрез дарителски смс на 
номер 17 777, с текст DMS MYASTO.  
 

Номинации в годишния конкурс 
Доброволческа инициатива 2014 
на Фондация Лале 

национален 
конкурс 

До 31  
октомври 
2014 

В конкурса са поканени да участват всички организации и групи, 
които през настоящата 2014 година реализират доброволческа 
инициатива, без значение на място и време на реализация, цел и 
начин на организация, източници на финансиране, брой и възраст 

http://www.wcif-bg.org/
http://www.wcif-bg.org/
http://www.wcif-bg.org/
http://myastovsarceto.bg/index.php?page=cities&id=27
http://myastovsarceto.bg/
http://www.tulipfoundation.net/


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 
9 

 

на доброволците. Всяка добра инициатива заслужава признание! 
Инициативи могат да бъдат номинирани от организации и отделни 
лица. Формулярът за представяне може да бъде изтеглен от 
интернет страниците на Фондация Лале и Фондация „Национален 
алианс за работа с доброволци” /НАРД/ или получен по 
електронна поща след заявка. Очакваме номинации на 
office@navabg.com  или по обикновена поща на адрес: Фондация 
Лале, ул. „Река Осъм” 1, an. 2, София 1124.  

 

http://www.tulipfoundation.net/showfile.php?file=Application%20VI2014_1.doc
mailto:office@navabg.com

