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КАЛЕНДАР НА СЪБИТИЯТА 
НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА БЪЛГАРСКИ ДАРИТЕЛСКИ ФОРУМ 

Март 2015 
 

 

Какво? Къде? Кога? Защо? 

Фондация Лале - Проект на 

Годината 2014 

Десета юбилейна церемония за 

връчване на традиционните 

награди Проект на годината 2014 

на неправителствена организация в 

социалната сфера.      

 

Камерна зала 

„България” 

ул. „Аксаков” 1  

София 

23 март 

18.30 часа 

 

Входът е 

свободен.  

 

 

За всички нас е важно да отдадем признание на стотиците 

професионалисти и доброволци, които са ангажирани и 

помагат на другите, за да бъде животът им по-добър и да имат 

повече възможностите. В конкурса бяха номинирани 30 

проекта от цялата страна.  

Най-добрите проекти ще бъдат излъчени от жури в състав 

Виолина Маринова, Председател на УС и главен изпълнителен 

директор на Банка ДСК; Никола Добрев, Главен изпълнителен 

директор на КЦМ 2000 АД; Н. Пр. Аник Ван Калстър, Посланик 

на Белгия; Севда Шишманова, Програмен Директор, Българска 

Национална Телевизия, Георги Господинов, писател и Кирил 

Домусчиев, председател на КРИБ.  

Наградите са изработени от проф. Георги Чапкънов.  

Медийни партньори са Българска Национална Телевизия, 

вестник Капитал и Информационният портал за НПО 

http://www.tulipfoundation.net/id-240/project_of_the_year.html
http://www.tulipfoundation.net/id-240/project_of_the_year.html


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

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

 КАЛЕНДАР НА СЪБИТИЯТА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА БЪЛГАРСКИ ДАРИТЕЛСКИ ФОРУМ 
2 

 

Изложба на завършващите 

магистри от  факултета по 

Приложни изкуства  на 

Националната Художествена 

Академия, подкрепана от SG 

Експресбанк АД 

Галерия 

„Академия“ 

4 март В галерия „Академия“, се открива традиционната изложба на 

дипломираните магистри от Факултета за приложни изкуства на 

Националната художествена академия, която може да посетите 

до 20 март 2015 г.  

В рамките на изложбата ще бъде проведен конкурс за 

творческа специализация на дипломираните магистри в Cite 

International Des Arts, Paris подпомогнат от Societe Generale 

Експресбанк. 

Представяне на бизнес плановете 

пред Журито на Rinker’s Challenge. 

Rinker’s Challenge: 

предизвикателство за стартиращи 

предприемачи - Център "Ринкър" 

към Фондация „Помощ за 

благотворителността в България"   

 

София 

 

11 март  Програмата Rinker’s Challenge предлага уникална възможност 

на стартиращи предпремачи да преминат през структурирана 

система от обучения, да получат персонални съвети от водещи 

професионалисти и предприемачи във всички сфери на 

бизнеса, и да получат стартово финансиране на бизнес проекта 

си. 

Програмата има няколко етапа, съчетаващи обучение и 

състезание. В последния етап 3-те най-добри бизнес проекта 

ще получат стартово финансиране в размер до 20 000 лева 

всеки, както и помощ в осъществяването им в периода от май 

2015 до март 2016. http://rinkercenter.org/ 

Първа изложба от платформата 

„Място за срещи” с подкрепата на 

Societe Generale Експресбанк 

ГАЛЕРИЯ ВАСКА 

ЕМАНУИЛОВА 

26 март – 18 

април 

„За еднократна употреба“ - изложба на Стоян Дечев в рамките 

на програмата за съвременна скулптура. Изложбата е свързана 

с предишни проекти на художника, в които той проучва 

отпадъчни опаковки и предмети от всекидневието. В галерията 

http://www.sgeb.bg/
http://www.sgeb.bg/
http://www.bcaf.bg/
http://www.bcaf.bg/
http://rinkercenter.org/
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ще бъдат показани скулптури, които са свързани с различни 

работни дрехи, които авторът разглежда като „отпадъчни 

опаковки” на тялото. Скулптурите ще бъдат изработени от 

силикон, а също и гранит, като така се подчертае първо, тяхната 

изкуственост (дрехата като втора кожа) и второ, те се 

монументализират. С последното художникът цели да създаде 

контраст между обекта и материала, от който той се изпълнява; 

ежедневни предмети ще бъдат превърнати в „паметници”. 

Приключва конкурсът за развитие 

на лидерството в местната 

филантропия - Фондация 

„Работилница за граждански 

инициативи „ 

 31 март До края на март ФРГИ приема документи за кандидатстване за 

конкурса “Развитие на лидерство в местната филантропия" по 

програма "Развитие на обществените фондации в България". 

Ако вие сте организация, която развива дарителството като 

един от основните ресурси за подкрепа на граждански каузи 

или предлагате иновативни начини за привличане на дарители, 

може да кандидатствате в конкурса. 

От юли 2009 г. ФРГИ подкрепя създаването на инфраструктура 

за дарителство и улесняване на дарители от една общност да 

даряват за каузи в своята общност. Ние правим това чрез 

„Програмата за развитие на обществени фондации в България“, 

фонд “Развитие на лидерство в местната филантропия", който е 

част от програмата. 

Повече информация за програмата, както и необходимите 

документи за кандидатстване ще намерите на сайта на 

Фондация „Работилница за граждански инициативи“.  

http://www.wcif-bg.org/
http://www.wcif-bg.org/
http://www.wcif-bg.org/
http://www.wcif-bg.org/contests.php?page=contests&&id=73&v=6
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Наближава крайния срок за 

кандидатстване по програма 

Младежка банка на Фондация 

„Работилница за граждански 

инициативи „ 

 

 10 март Ако вие сте младежи на възраст от 14 до 25 години, искате да 

научите много нови и интересни неща, да развиете лидерски 

умения и да работите в полза на общността, може да 

кандидатствате за създаване на Младежка банка до 10 март 

2015 г.  

В конкурса могат да участват неформални младежки групи 

съставени от младежи, както и неправителствени организации, 

които работят в младежката сфера в общини с население 

над  30 000 души, заинтересовани да изградят младежка банка. 

По програмата могат да кандидатстват и вече съществуващи 

младежки банки. Ако младежката група не е регистрирана, то 

тя трябва да намери организация-посредник, която да получи 

финансирането от тяхно име. 

Младежката банка е уникален метод на въвличане на младите 

хора в дейности в полза на общността. Младежката банка 

представлява комисия за отпускане на грантове, управлявана 

изцяло от млади хора, която показва младежката гледна точка 

във филантропията и подкрепя младежки проекти на 

територията на дадено населено място (град, община). 

Младежите, участващи в банката се подбират с конкурс от 

организацията-домакин; най-често те са от средни училища или 

студенти в университет на възраст между 14 и 25. В много 

случаи младежките банки сами набират средства от частни 

дарители, които впоследствие разпределят. Младежките банки 

са широко разпространени в Европа днес - в повече от 15 

http://www.wcif-bg.org/
http://www.wcif-bg.org/
http://www.wcif-bg.org/
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страни - и изследвания на тяхното въздействие показват, че те 

съдействат за развитието на младежко лидерство и имат широк 

положителен ефект върху общностите като цяло. През 2014 

година в България работят 11 младежки банки. 

Повече информация за програмата, както и необходимите 

документи за кандидатстване ще намерите на сайта на 

Фондация „Работилница за граждански инициативи“. 

Фондация „Работилница за 

граждански инициативи „ обявява 

конкурс по програма „Дъга“ на 

ФРГИ 

 

 От 1 март д+о 

1 май 

ФРГИ търси идейни предложения за детско и младежкото 

разивитие по програма „Дъга“ 2015-2017. Одобрени ще бъдат 

иновативни идеи за интегриране на деца и младежи от 

уязвими групи, базирани на системен подход за развитие на 

детето, неговото семейство и общност. 

Кандидатстването и съответно получаване на финансирането, 

се осъществяват на два етапа. Първият етап включва 

представяне на идейна концепция, а вторият - представяне на 

предложение за финансиране. В периода от  два месеца от 1 

март 2015 г. до 1 май 2015 г. групи от граждани, настоятелства, 

клубове, читалища, сдружения, фондации или други 

граждански структури могат да изпращат идейни концпеции за 

подкрепа на детското и младежко развитие. Максималният 

размер на безвъзмездното финансиране на един проект е 30 

000 лева, като е необходимо кандидатите да осигурят най-

малко 30% съфинансиране на разходите по проекта. 

Одобрените концепции ще бъдат обявени на сайта на ФРГИ на 

http://www.wcif-bg.org/contests.php?page=contests&&id=82&v=6
http://www.wcif-bg.org/
http://www.wcif-bg.org/
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20 май 2015 г. Подробна информация за условията, сроковете и 

необходимите документи за кандидатстване ще намеритетук. 

„Дъга“  2015 - 2017 се осъществява с финансовата подкрепа на 

Фондация „Велукс“, Дания и цели да създаде критична маса 

организации и съмишленици, които са обединени от нуждата 

за инвестиране в детското развитие, първичната превенция и 

неформалното образование. В резултат от първото издание на 

програма „Дъга“ 2011 – 2013, бяха подкрепени  1176 деца и 

младежи; 196 родители; 181 професионалисти, работещи с 

деца и доброволци и над 1600 непреки участници, между които 

отново деца, родители и различни специалисти. 

Народно читалище "Св. Цар Борис I 

- 1909", село Бистрица е 

следващата дестинация, където ще 

бъде представена пътуващата 

изложба „Пазители на традициите“ 

- Фондация „Работилница за 

граждански инициативи „ 

Село Бистрица 31 март Народно читалище "Св. Цар Борис I - 1909", село Бистрица е 

следващата дестинация, където ще бъде представена 

пътуващата изложба „Пазители на традициите“.  До края на 

март всички гости и жители на селото, могат да разгледат 20-те 

фотографии на тема традиции, обичаи, празници и фестивали в 

живота на българина. Снмките са направени от фотографа 

Радич Банев по време на фестивала „Живо наследство 2014“, 

организиран от Фондация „Работилница за граждански 

инициативи“. 

Официалното откриване на изложбата, което се  състоя на 4 

февруари 2015 г. в Дома на киното в София, предизвика 

интереса на много гости, приятели и партньори. Гостите на 

събитието имаха възможността да видят и филма „Където 

http://www.wcif-bg.org/contests.php?page=contests&&id=86&v=6
http://www.wcif-bg.org/
http://www.wcif-bg.org/
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свършва пътят“ на Иван Николов. В него участват 

представители на организациите подкрепени по програма 

„Живо наследство“. Историите на хора избрали трудният път на 

опазване на миналото и традициите ни и мисията да предадат 

знанието на поколенията след тях.  

След Бистрица изложбата ще бъде показана в Пожарево, 

Победа и в град Гоце Делчев. 

Повече информация за организациите, подкрепени по 

програма „Живо наследство“ може да видите във виртуалния 

музей: http://zhivonasledstvo.bg/ 

Вход: свободен  

Фондация „Работилница за 

граждански инициативи„ 

организира информационна среща 

по програма „Дъга“ 

 

11 часа в 

Червената къща, 

София 

23 март На информационната среща ще бъде представена програма 

„Дъга“ 2013- 2015 на ФРГИ. Целите на програмата са да създаде 

критична маса от организации и съмишленици, обединени от 

нуждата за инвестиране в детското развитие, първичната 

превенция и неформалното образование. Специален гост на 

събитието ще бъде посланика на Кралство Дания в България, г-

н Кристиан Кьонигсфелдт.  

В рамките на срещата ще бъдат представени и резултатите от 

първото издание на програма „Дъга“ 2011 – 2013. Ще се 

обсъждат иновативни техники за детско и младежко развитие. 

В дискусията ще вземат участие и Дани Колева, Програмен 

директор в Национална мрежа за децата, Станислав Додов, 

Координатор „Детско и младежко участие“ в Национална 

http://zhivonasledstvo.bg/
http://www.wcif-bg.org/
http://www.wcif-bg.org/
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мрежа за децата и Никола Колев, представител на организация 

подкрепена по програма „Дъга“ 2011-2013. 


