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Какво? Къде? Кога? Защо? 

УниКредит Булбанк организира 
традиционния си великденски базар 

 

Уникредит 
Булбанк 

1 април Великденският базар е благотворителен, в който служители от 
банката се включват със закупуването на подаръци или украса 
и с изработването на сувенири и лакомства. Събраните 
средства ще бъдат използвани за подкрепа на дейността на 

фондация „Закрила, обич и вяра“. Сдружението развива 
целогодишна оранжерия за производство на екологично чисти 
зеленчуци, която да ангажира хора в неравностойно 
положение. 

Фондация „Работилница за граждански 
инициативи“ организира обучение за 
координаторите на новите Младежки 

банки 

 

София 3 април На 3 април 2015 г. в София стартира двудневно обучение на 
координаторите на Младежките банки, които ще бъдат 
подкрепени от ФРГИ през 2015 г. Обучението има за цел да 

запознае участниците в детайли с програма Младежка банка, 
да представи добри практики за привличане на доброволци и 
дарители и да  създаде практически умения за създаване и 
позициониране на Младежка банка.  

В рамките на един месец неформални организации, съставени 
от младежи на възраст от 16 до 25 г., както и неправителствени 
организации работещи в младежката сфера имаха възможност 

http://www.unicreditbulbank.bg/
http://www.wcif-bg.org/
http://www.wcif-bg.org/
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да кандидатстват за създаване на Младежка банка. Бяха 
получени общо  14  кандидатури от организации от цялата 
страна.  

Младежката банка представлява комисия за отпускане на 

грантове, управлявана изцяло от млади хора. През 2014 
година в България работят 11 младежки банки в градовете: 
Видин, Лом, Враца, Русе, Бургас, Шумен, Перник, Кюстендил, 
Пазарджик, Стара Загора и Сливен.  

Фондация "Елизабет Костова" и 
фондация "Арт Офис" представят 
„Страница на сцена” 

София 7-9 април  Сцена за представяне на нови български пиеси в превод на 
английски език; 

Обмен между български автори и американски режисьори в 

областта на драматургията и литературата, реализирани чрез 
превод; 
Пресечна точка в дейността на две неправителствени 
организации: фондация "Арт Офис", която подпомага 
представянето и разпространението на продукции на 
изпълнителските изкуства, и фондация "Елизабет Костова", 
която има има сходна мисия в полето на литературата и 
художествения превод. 

Избраните със затворен конкурс три пиеси бяха преведени на 
английски език от трима различни преводачи на художествена 
литература и ще бъдат четени на българска сцена под 

режисурата на трима американски режисьори на 7, 8 и 9 април 
2015 г. в София. 

- "Времева болест" на Иван Димитров (7 април 2015 г., 19:00 

http://www.wcif-bg.org/fonds.php?page=fonds&&id=20&v=6
http://ekf.bg/www.ekf.bg
http://artoffice.bg/bg/
http://ekf.bg/pages/page/186
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ч.);  

- "Лиля" на Христос Хартомацидис (8 април 2015 г., 19:00 ч.);  

- "Кота 506" на Ясен Василев (9 април 2015 г., 19:00 ч.). 

Проектът се осъществява от фондация "Елизабет Костова" в 

рамките на програмата "Изкуство в движение" на фондация 
"Арт Офис", реализирана с финансовата подкрепа на фондация 
"Америка за България". 

Speed-dating  - "100 работни места за 
младежи от уязвими групи" (100 Jobs) 
Фондация "Помощ за 

благотворителността в България" 
(ФППБ) и Американската търговска 
камара (AmCham) събират водещи 
компании в различни сектори и студенти 
с отличен успех.  

American 
Corner, София 

8 април Събитието дава възможност на младежите да се срещнат 
директно с потенциални работодатели във формата speed-
dating - поредица от интервюта, при които всеки кандидат има 

15 минути да се представи най-добре и да убеди компанията, 
че е човекът, който тя търси. Преди интервютата, младежите 
получават  съвети върху процеса по кандидатстване за работа 
от HR специалисти. Целта е млади хора от уязвими групи да 
намерят възможност за своето професионално развитие във 
водещи компании, като бъдат наети на пълен или непълен 
работен ден или в стажантски програми. 

Това е третото събитие от началото на инициативата през май 

2014г. и вече 10 младежи успяха да започнат стаж или работа 
във водещи международни компании. 

Открит урок по екология с Аурубис 

България 

13:30 ч. – СОУ 
„Саво Савов“  
гр. Пирдоп - 
15:30 ч.  СОУ 

15 април В партньорство с училищата в гр. Пирдоп и гр. Златица Аурубис 
организира обучителен семинар за ученици от средните 
класове на тема „Рециклиране и как да разделяме правилно 
отпадъците“.         

http://ekf.bg/pages/page/188
http://ekf.bg/pages/page/187
http://bcaf.bg/bg/
http://bcaf.bg/bg/
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„Св. Паисий 
Хилендарски“ – 
гр. Златица 

Представяне на стажантска програма 

2015 на Аурубис България 

15:00 ч., 

Информационе
н център гр. 
Пирдоп 

15 април Среща на ученици и студенти със специалисти от отдел 

“Човешки ресурси” на компанията 

Пролетно почистване с Аурубис 

България 

Местността 
„Спасово 
кладенче” 

21 април Партньор: Община Златица 

Фондация „Работилница за граждански 
инициативи” организира Дарителски 
кръг в Сливен - „За по-доброто бъдеще 
на Сливен 2015“ 

” 

От 18.00 ч.  

в сградата на 
община Сливен 

23 април На 23 април от 18 часа в сградата на община Сливен ще се 
проведе Дарителски кръг „За по-доброто бъдеще на Сливен 
2015“. Организаторите от  Обществен дарителски фонд Сливен 
очакват в инициативата да се включат над 50 участника.  

Местни неправителствени организации, работещи в сферата 
на образованието, културата, изкуството и гражданското 
участие ще представят пред дарители своите иновативни 

социални проекти. Присъстващите дарители ще имат 
възможността да чуят презентациите и да задават въпроси към 
организациите, които ще изпълняват проектите.  

По време на събитието Обществен дарителски фонд Сливен 
ще отчете публично междинните резултати от изпълнението 
на проектите, финансирани от Дарителски кръг „За по-доброто 
бъдеще на Сливен 2014“.  

http://www.wcif-bg.org/
http://www.wcif-bg.org/
http://communityfoundations.bg/main.php?lang=1
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Кампанията на AVON „От любов към 
живота“ организира  „Окриляващ поход“ 
срещу рака на гърдата 

 

 25 април Кампанията „От любов към живота – AVON срещу рака на 
гърдата“ за пореден път повежда смела битка с най-коварната 
женска болест, отправяйки покана към всички съпричастни с 
каузата за „Окриляващ поход“ на 25 април в София. 

Посланиците на кампанията Койна Русева, Поли Генова и 
Драго Симеонов заедно със смелите сървайвъри от фондация 
„Една от 8“ ще очакват участниците в похода на площад „Княз 
Александър I Батенберг“ точно в 11 ч. Ръка за ръка, всички 
заедно ще оцветят улиците на София в розово в знак на 
подкрепа към засегнатите от заболяването жени, техните 
семейства и приятели.  

С обединени усилия, рамо до рамо ще застанат артисти, певци 

и партньори на „От любов към живота“, за да извървят пътя до 
Паметника на Съветската армия и така да покажат 
съпричастност към проблема. На финалната точка на Похода 
плеяда от обичани български изпълнители ще излязат на 
сцена, за да зарадват присъстващите с песните от саундтрака 
на най-мащабната кампания срещу рака на гърдата у нас – 
„Утре“ и  „От любов към живота“. Пред публиката ще застанат 
и дамите от фондация „Една от 8“, преборили се с болестта, 

които днес помагат на жени, преживели ужаса на диагнозата 
рак.  

Основен акцент на кампанията „От любов към живота“ през 
2015 година е осигуряването на помощ на жени с рак на 
гърдата. Именно затова  AVON се обръща към специалистите 
от фондация „Една от 8“, с които заедно идентифицират най-
горещите сфери, в които дамите имат нужда от помощ и 

https://www.avon.bg/breast-cancer
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подкрепа и така създават програмата „Бъди до мен“.  

Съвместният проект ще се финансира от  продажбата на 
благотворителни продукти от розовата серия на AVON, 100% от 
печалбата от които се заделят за каузата. С всеки закупен 

продукт се даряват средства за осигуряване на психологически 
и юридически консултации и групи по взаимопомощ за жени с 
рак на гърдата, техните семейства и приятели. „Бъди до мен“ 
включва още практическа подкрепа и осигуряване на сутиени 
след преживяна мастектомия, както и аксесоари за глава 
(тюрбани) по време на химиотерапия. 

Освежаване на екопътека с Аурубис 

България 
Парк „Витоша“, 

София – град 

25 април Партньор: BEST – Европейска организация на студенти с 

технически специалности и ТД „Боерица”  
За първи път съвместно организираме почистване на 
екопътека в района на „Владая“.     

Годишно общо събрание на членовете 
на Български дарителски форум 

от 15.00 ч. във 
VIVACOM Art 
Hall, гр. София, 
ул."Ген. Йосиф 

В. Гурко" 4. 

27 април На годишното Общо събрание на сдружение “Български 
дарителски форум” ще бъдат отчетени дейността му за 
предходната година и приемане на оперативен план за 
текущата година. Изпратени са покани за участие до всеки от 

членовете с дневния ред и номинационна форма за 
предложения за нов управителен съвет. 

Номинации за нови членове на УС се приемат до 21 април. 

Фондация Лале кани, колеги, партньори 
и приятели да се включат с инициатива в 
седмата национална кампания за 

Десетки 
населени места 
в страната 

29 април 

2015 г.    

Солидарността между поколенията е важна за всички нас - 
като хора, семейства и общество. Тя означава приемственост, 
устойчивост и сигурност. Смисълът на този ден е да 

http://www.dfbulgaria.org/
http://www.tulipfoundation.net/
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отбелязване на  29 април - Европейския 
ден на солидарността между 
поколенията.  

  

и дните 
преди и 
след този 
ден  

 

организираме и насърчим   разнообразни съвместни събития с 
хора от всички възрасти и да привлечем вниманието на 
обществото към приемствеността, разбирането, зачитането и 
солидарността между хората. 

Повече информация и как да се включите можете да намерите 
на интернет страницата на Фондация Лале.  

Партньори в кампанията са Асоциация „Родители” и 
Национална мрежа за децата. 

Kонкурс за детска рисунка -  
ПФК “Лудогорец” и Аурубис България 
организират конкурс  за детска рисунка 

на тема: „Лудогорец в Шампионска 
лига“ 

 Краен срок 
5 май 

В конкурса могат да участват деца и юноши до 18 години;  

- всеки участник изпраща само една рисунка;  

- адрес за изпращане на рисунките: Информационен 
център Аурубис България, гр. Пирдоп, бул. “Цар 
Освободител” 56 или infocenter.pirdop@aurubis.com;  

- към рисунката е необходимо да изпратите - име и 
възраст на участника, адрес и  телефонен номер за 
обратна връзка. 

Най-добрите рисунки ще бъдат наградени и изложени в 
пътуваща изложба, която ще стартира на 1-ви юни – Денят на 

детето, в Спортния комплекс на ПФК “Лудогорец” . 
Победителите ще получат мачови фланелки, ключодържатели 
и картички с автографи на футболистите от ПФК “Лудогорец” 

Работилницa и конкурс за скулптура от 
рециклирани материали с Аурубис 

България 

Информационни 

центрове на 

Аурубис 

22-29 април - 22 април 13.00 – 17:00 ч. Информационен център гр. 
Пирдоп – работилница за изготвяне на скулптурите. 

-  23 април 13.00 – 17:00 ч. Информационен център гр. 

http://www.tulipfoundation.net/id-1013/29_April_European_day_of_Solidarity_between_Generations.html
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Златица – работилница за изготвяне на скулптурите. 

-  29 април 17:00 ч. Информационен център гр. Пирдоп – 
Церемония по награждаване на победителите. 

Фондация „Работилница за граждански 
инициативи“ очаква идейни 
предложения по програма „Дъга“ 2015 – 
2017 и през април 

 

 До края  

на април 

Групи от граждани, настоятелства, клубове, читалища, 
сдружения, фондации или други граждански структури могат 
да изпращат идейни концпеции за участие в конкурса по 
програма „Дъга“ 2015 - 2017 на ФРГИ. Крайният срок за 
подаване на документи е 1 май 2015 г. 

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. 

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.  

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. Повече за целите и дейностите на 
програмата, както и условията за кандидатсване ще научите 
тук.  

Официално приключи националната 
кампания „Място в сърцето“ на 
Фондация „Работилница за граждански 

 април Над 100 000 лв. за възстановяване на емблематични места 
бяха събрани по време на националната кампания „Място в 
сърцето“. Средствата ще подкрепят реализирането на шест 

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=86&v=6
http://www.wcif-bg.org/
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инициативи“ проекта за оживяване на шест места в шест български града.  

Това са:  Параклисът „Св. Мина“ в Сливен, Църквата „Св. Св. 
Кирил и Методий“ в Бургас, Малките римски терми във Варна, 
Градинката с мечето в Габрово, Зоопарка в Стара Загора и 

игрището за боче в Плевен. Благодарение на кампанията и 
включването на обектa от София - Мостик Гъбата на езерото 
Панчарево, Столична община пое инициативата да ремонтира 
и отвори за посетители съоръжението в рамките на 2015 
година.    

В рамките на кампанията в съответните градове са 
реализирани повече от 30 дарителски инициативи за набиране 
на средства. В тях са взели участие над 100 преки участници 

(организатори и доброволци) и над 8 000 непреки участници. 

През април Фондация „Работилница за 
граждански инициативи“ обявява 
резултатите от два конкурса 

 

 април На 31 март 2015 г. изтече крайният срок  за подаване на 
документи за участие в конкурса  „Развитие на лидерство в 
местната филантропия“ на ФРГИ. Конкурсът бе насочен към 
организации, които развиват дарителството като един от 
основните ресурси за подкрепа на граждански каузи или 
предлагат иновативни начини за привличане на дарители.  

През април ФРГИ ще обяви на сайта кои са одобрените 
канидати. Те ще получат финансиране на 50 % от предвидения 
в проекта едногодишен бюджет за развитие на своята 

дарителска програма, помощ за реализиране на дарителската 
програма, обучения и възможност за участие в събития за 
обмяна на опит.  

http://www.wcif-bg.org/
http://www.wcif-bg.org/
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През април ще стане ясно и кои са новите одобрените проекти 
за финансиране по програма „Спортни таланти“ на ФРГИ и 
„Еврофутбол“. Тази година бяха подадени рекордните 213 от 
представители на над 51 вида спорт. Програмата цели да 
подкрепя индивидуални атлети в олимпийските и 

неолимпийски дисциплини, както и параолимпийци или 
състезатели с увредено зрение и/или слух. 

 


