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КАЛЕНДАР НА СЪБИТИЯТА 
НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА БЪЛГАРСКИ ДАРИТЕЛСКИ ФОРУМ 

Юни 2015 
 

Какво? Къде? Кога? Защо? 

Български дарителски форум и 

Национален алианс за работа с 

доброволци 

от 15.00 до 17.00 

ч., хотел 

„Лайпциг“, 

Конферентен 

център, ет.1, 

зала „Бах“, гр. 

Пловдив. 

3 юни Целта на срещата е да обърне внимание върху предприемачи от град 

Пловдив и района, които правят добро за своите общности – даряват 

средства, продукти, ремонтират, подкрепят хора в риск, читалища, 

детски отбори и общински празници, но не винаги техните истории и 

инициативи стават популярни в публичното пространство.  

Въпреки че на теория те не познават правилата и механизмите на 

успешната благотворителност, на практика със своята енергия и 

ресурси постигат положителен резултат в полза на хората, с които 

работят и сред които живеят.   

Български дарителски форум и Национален алианс за работа с 

доброволци ще разкажат за различни практики, свързани с 

дарителството и  контекста, в който попада бизнесът като дарител. 

Партньорите на събитието от МЕТРО България ще представят своя 

проект „Звездите на МЕТРО“ , целящ  да отличи независими 

предприемачи за най-вдъхновяваща история, свързана с дарителство 

или благотворителност, както и да подкрепи финансово техен 

социален проект. 

Български дарителски форум и Обществен 

дарителски фонд – Стара Загора 

организират среща-разговор „Дарителството 

от 15.00 до 17.00 

ч., Регионален 

исторически 

4 юни Партньорите на събитието от МЕТРО България ще представят своя 

проект „Звездите на МЕТРО“ , целящ  да отличи независими 

предприемачи за най-вдъхновяваща история, свързана с дарителство 
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като инвестиция в обществото и ролята на 

малкия и средния бизенс ” 

музей – Стара 

Загора,  

Конферентна 

зала, бул. Руски 

№42, Стара 

Загора 

или благотворителност, както и да подкрепи финансово техен 

социален проект. 

Празнуваме успеха на стипендиантите на 

програма „Готови за успех“ на Фондация 

„Помощ за благотворителността в България” 

Culture Beat Club, 

НДК, София 

10 юни Това е традиционната среща със стипендиантите на програма 

„Готови за успех” по случай успешното завършване на учебната 

2014/2015 година и откриване на новата кампания за набиране на 

средства за учебната 2015/2016 г. 

С участието на посланиците ни Албена Михова, Мира Иванова и 

Христо Калоферов. Ще представим и най-новия си посланик - Ненчо 

Балабанов. 

Фондация „Помощ за благотворителността в 

България” ще проведат обучение „Набиране 

на средства – защо, от кого и как” за 

представители на 10 организации, които 

предоставят услуги за жертви на домашно 

насилие от София, Варна, Бургас, 

Търговище, Хасково, Димитровград, 

Дупница, Перник, Русе, Силистра, Плевен. 

Арбанаси 12 юни Обучението се провежда по проект „Развитие чрез партньорство с 

бизнеса и дарители” на Асоциация „Ная” в рамките на Програмата за 

подкрепа на НПО в България по  Финансовия механизъм на ЕИП 

2009-2014 г. 

Фондация „Помощ за благотворителността в 

България”и Юлия Попова, училищен 

психолог, ще проведат обучение за учители 

от община Попово на тема „Практически 

Попово 13 и 14 юни Обучението е в рамките на програмата за квалификация на 

учителите на Център за обучение и предприемачество „Ринкър” към 

ФПББ. Темата е избрана след проучване на потребностите на 
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умения за решаване на конфликти” учителите. 

Фондация „Работилница за граждански 

инициативи“ с подкрепата на Майкрософт 

организират „Ден на неправителствените 

организации – технологии за добри каузи“ 

 

wcif@wcif-bg.org  19 юни ФРГИ ще бъде домакин на традиционния „Ден на 

неправителствените организации“,  организиран за седма поредна 

година съместно с Майкрософт България. В рамките на деня ще бъде 

представена новата операционна система Windows 10 и ще се 

проведе обучение по Microsoft Excel, част от MS Office – пакета. 

На срещите през изминалите години над 600 представители на 

различни граждански организации от цялата страна са получили 

знания, изградили нови умения и обсъдили възможностите, които 

технологиите предоставят за  повишаване на ефективността на 

работа на сектора. Дискутирани бяха различни теми от света на 

информационните технологии, в помощ на НПО сектора (интернет 

базиране на данни т. нар. „облачни технологии“, социални мрежи, 

успешни онлайн кампании, интернет маркетинг за НПО, он-лайн 

дарения и др.). 

Регистрирайте се за събитието като изпратите попълнен формуляр 

на wcif@wcif-bg.org до 15 юни 2015 г. Формулярът за регистрация 

можете да намерите като прикачен файл под текста тук.  

 

Платформата СтолицаЛитература 2015 на 

Фондация "Елизабет Костова"  

София 23-30 юни Престижно, достъпно и живо литературно събитие, което развива 

нови читателски публики и повишава интереса към съвременната 

литература, платформата СтолицаЛитература на фондация 

„Елизабет Костова“, се провежда всяка година в София в края на 

месец май - началото на месец юни. След успешната реализация на 

пилотното издание, проведено през 2009 г., и визитата на Орхан 
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Памук в България през 2011 г., СтолицаЛитература се обособи като 

устойчив проект с функция на международен литературен фестивал, 

който цели да обогати културния живот на София, потреблението на 

литература и възможностите за развитие на младите български 

писатели. 

Вижте ежегодните издания на програмата тук. Тазгодишната 

програма можете да намерите тук. 

Номинирайте кампания или личност за 

Десетите годишни награди „Заедно“ на 

Фондация „Работилница за граждански 

инициативи“ 

 

 

konkurs@wcif-

bg.org 

до 28 юни 

2015 г., 18:00 

часа. 

С наградите „Заедно“ ФРГИ иска да отличи: 

- сериозните усилия на гражданските организации, креативно и 

отговорно към дарителите си да набират средства и да получат 

местна подкрепа; 

- дълосрочните и ползотворни партньорства на неправителствените 

организации с корпоративни дарители, успешно обединяващи 

ресурси и осъществаващи реална промяна в живота на хората; 

- индивидуалните дарители, направили стратегически избор на кауза 

и дълготрайно ангажирани със своята дарителска кауза. 

Наред с тези отличия, наградите „Заедно“ отправят поглед и към 

медийното отразяване на различни тенденции в дарителството и 

търсят гражданската позиция, провокираща дебат по темите за 

дарителството. 

Тази година категориите на конкурса за наградите „Заедно“ са пет: 

1. Най-добра кампания на неправителствена организация 

2. Най-добра кампания 

3. Най-ефективна кампания (като съотношение между набрани и 
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изразходвани за реализиране на кампанията средства) 

4. Най-добро сътрудничество между бизнес и НПО 

5. Частен дарител с кауза (физическо лице) 

Граждани, неправителствени организации или компании могат да 

правят номинации. Номинирането става чрез попълване и изпращане 

на формуляр. Попълненият формуляр се изпраща на 

адрес: konkurs@wcif-bg.org до 28 юни 2015 г., 18:00 

часа. Победителите ще бъдат обявени на официална церемония в 

първата половина  на юли 2015 г. 

Нека заедно изберем най-добрите кампании за набиране на средства 

за 2014 година!Повече информация за номинациите, можете да 

намерите тук.  

През юни Фондация „Работилница за 

граждански инициативи“ ще срещне 

журналисти с ученици 

 

 15 -30 юни През втората половина на юни инициативата „Журналисти в 

училище“ на ФРГИ ще срещне носителите на наградата „Валя 

Крушкина“ журналисти, с ученици от няколо столични училища. Тази 

година организаторите планират да проведат инициативата и в 

градовете Пловдив и Плевен.  

Целта на събитието е да отговори на въпросите какво е 

журналистиката и кои са предизвикателствата пред тази професия, 

кое гарантира нейната обективност и какво е да си журналист и да 

работиш за медия  в България. 

Поименният фонд „Валя Крушкина“ e част от Фондация „Работилница 

за граждански инициативи“ и бе създаден на 1 септември 2012 г. от 

брат й Венцислав Крушкин и Вирджиния Владимирова, в памет на 

журналиста Валя Крушкина, дългогодишен кадър на БНТ, която 
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почина през юни 2012. Част от фонда са и годишните награди „Валя 

Крушкина - журналистика за хората". 

Български дарителски форум и Американска 

фондация за България издадох съвместно 

сборника „Благодетели и благотворителност 

в България – между възхвалата и 

отрицанието“ (1879 – 1951). 

София В края на 

юни, 

предстои 

уточняване 

на датата 

Сборникът с документи, който БДФ и Американска фондация за 

България издадоха в началото на май 2015 г. – „Благодетели и 

благотворителност в България – между възхвалата и отрицанието“ 

(1879 – 1951). , представя дарителската традиция в този период в 

страната ни през законодателни актове, регламентиращи даренията 

и дарителството в края на 19-ти до средата на 20 век.  

Представянето му пред по-широка аудитория се базира на върху 

интересната и задълбочена гледна точка връху дарителските актове, 

от която да тръгнем с поглед и анализ към днешното 

законодателство в сферата.  

Медицински прегледи на самотни възрастни 

хора, финансирани от Фонд „Нашите 

родители“ на Фондация „Помощ за 

благотворителността в България”, с 

партньорството на Александровска болница 

Северозападна 

България, в 

избрани от 

дарителите 

населени места 

юни „Нашите родители“ на ФПББ има за цел подобряването на здравните 

и социалните грижи за възрастните хора и подкрепа на културни 

инициативи и връзка между поколенията. 

 

Със средства от фонда се финансират: осигуряване на достъп до 

здравни изследвания и консултации със специалисти, осигуряване на 

социална подкрепа за възрастни хора от малки населени места, 

подкрепа за местни културни институции, формални и неформални 

групи на възрастните. 

 

Фондът се захранва изцяло с дарителски средства. 

Пътуващата изложбата „Пазители и  До 15 август До средата на август 2015 г. Народно читалище „Зора – 1990 г.“, 
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традиции“ на Фондация „Работилница за 

граждански инициативи“ гостува в село 

Победа 

 

село Победа ще бъде домакин на пътуващата изложба „Пазители и 

традиции“ на Фондация „Работилница за граждански инициативи“ 

(ФРГИ).  

Изложбата включва 20 снимки на фотографа Радич Банев на тема 

традиции, обичаи, празници и фестивали в живота на българина. 

Фотографиите са направени по време на фестивала „Живо 

наследство 2014“, организиран от ФРГИ в рамките на едноименната 

програма.С откриването на изложбата стартира отбелязването на 25-

та годишнина на читалище „Зора – 1990 г.“, с. Победа.  

До момента пътуващата фотоизложба е представяна в Кюстендил, 

София, село Бистрица и село Пожарево и е видяна от повече от 700 

посетители в различните населени места. След село Победа 

изложбата „Пазители и традиции“ на Радич Банев и филма „Където 

свършва пътят“, ще бъдат представени пред жителите на село 

Бърдарски геран. Филмът и изложбата са част от програма „Живо 

наследство“ 2014 на ФРГИ с финансовата подкрепа на Фондация 

„Америка за България“. 
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