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Седмица на дарителите и фондациите в България
1 – 8 октомври

Фондация ,„Благотворител“
 ще обяви  старт на конкурса ,„Млад благотворител“ за 
инициатива на ученици от 8-ми до 11-ти клас в полза 
на общността. Могат да кандидатстват ученици от 
цялата страна в срок до 31 октомври. Ще има първа и 
втора награда - съответно  2000 лв. и 1000 лв. за 

осъществяване на проектите.
blagotvoritel.com

Български дарителски форум
ще представи годишния анализ на тенденциите в 
дарителството и корпоративната социална отговорност. Той 
показва кои са най-големите дарители в България, кои са 
най-предпочитаните сфери на дарение, как и за какви 

каузи даряват хората. 
dfbulgaria.org 

Аурубис
Компанията ще изпрати 
благодарствено писмо на всички 
дарители по ведомост за участието 
им в програмата ,,Подай Ръка"  и 
подпомагането на включените в нея 
каузи. Дарителите ще получат и 

значка с логото на програмата.
bulgaria.aurubis.com

Фондация ,„Лале“
oтбелязва Международния ден на 
възрастните хора с кампания  ,„Общество 
на всички възрасти“. Кампания призовава 
да обърнем внимание на възрастните и 
организираме или се включим в различни 
инициативи - посещения, срещи, 
разговори, представления, концерти, 

изложби, конкурси, екскурзии и др.
tulipfoundation.net

Лидл България
ще обяви спечелилите в конкурса на най-голямата 
социално отговорна инициатива на Лидл България – ,„Ти 
и Lidl за по-добър живот“. 425 проекта от цялата страна 
кандидатстваха в програмата, която  цели да подкрепи 
социално значими проекти в цялата страна и отразява 
стремежа на компанията да допринася за 
по-пълноценния и качествен живот на хората от 

различните региони.
ti.lidl.bg

AVON 
организира благотворителен концерт 
,„Благодаря От любов към живота“, който 
набира средства в кампанията на Avon 
срещу рака на гърдата. Всеки ще може да 
подкрепи жените, пострадали от тази 
болест, като закупи продукти, чиято 
печалба ще бъде дарена за програмата 
,„Бъди до мен“, която осигурява безплатни 
профилактични прегледи, юридическа, 
практическа и психологическа помощ на 

засегнатите и техните семейства.
avon.bg

BUSINESS RUN
най-голямото фирмено бягане – вече 

и в Пловдив.
Спортен клуб ,„Бегач“, съвместно с 
Пощенска банка, LIEBHERR България, 
Schneider Electric, SportPass, Renault и 
Vivacom, ще проведат състезанието 
Business Run за първи път в Пловдив. 
Служители на фирми в отбори от по 
4-ма се състезават да пробягат 
най-бързо 16 км. Всеки участник 
изминава 4 километра преди да 
предаде щафетата на колега. 
Спортното събитие и ще се проведе в 
подкрепа на две местни каузи -  
Сдружение ,„Празнични герои“  и 
тяхната инициатива ,„Любов в 
действие с Holiday Heroes“ в помощ за 
бедни семейства в Пловдив и Центъра 
за психологически консултации 
,„Феникс“ в подкрепа на деца и 
майките им, пострадали от домашно 

насилие. 
postbank.bg
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Мтел
На платформата Workplace и в интранет компанията всеки ден от седмицата ще пуска 
по един материал със снимки и с информация какво прави в корпоративната социална 
отговорност и с какво могат да допринасят служителите. Сред инициативите, за които 
операторът припомня, са подкрепата за  фондация ,„Очи на 4 лапи“, Национална 
асоциация за приемна грижа, доброволческите акции на служителите и даренията им 

чрез механизма дарителство по ведомост.
mtel.bg/otgovornost 

Фондация ,„Светът на Мария“
ще раздаде грамотите на участниците в трудовата практика 
през 2017 г. Всички отличени са се включвали в разнообразни 
доброволчески акции през изминалата година, като са 
показали, че хората с интелектуални затруднения могат да 

бъдат много полезни и да допринасят за обществото.
mariasworld.org 

Годишен конкурс на фондация ,„Лале“ и Национален алианс за работа с доброволци ,„Доброволческа инициатива 2017“
Двете организации за седма поредна година ще отличат най-интересните и ефективни  доброволчески инициативи в страната . (до 31 октомври)

tulipfoundation.net

Конкурс за шестите годишни награди ,„Валя Крушкина – журналистика за хората“ на Фондация ,,Работилница за гражданскии нициативи”
Журналисти могат да бъдат номинирани или да се самономинират в 6-те категории на конкурса: „,Печатна медия“, ,„Радио“, „,Телевизия“, „,Онлайн медия“, „,Млад журналист“ и 

„,Снимащ журналист“ (до 23 октомври 2017 г). frgi.bg 

Общественият борд на TELUS International Europe е с отворена система за кандидатстване
Грантовата система приема проектни предложения от неправителствени организации  със здравна, екологична и образователна насоченост и с фокус върху 

интеграцията на младежи и пълноценното им присъствие в обществото. (до 6 октомври). telusinternational-europe.com

Събития в продължение на Седмицата
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http://frgi.bg/
https://telusinternational-europe.com/community/


Конкурс „,Знания за успех“ на Фондация „,Работилница за граждански инициативи“ и SAP Labs България
Насърчава идеи за развитие на учениците в областта на науката, технологиите, инженерството и математиката и  свързването им в практиката; превръщането  на 

училищната библиотека в място, стимулиращо желанието за учене. (до 3 октомври.) frgi.bg

Фондация BCause с конкурс за набиране на документи за Стипендия ,„Лука Бекяров”
за учебната 2017/2018 година. Стипендиите се отпускат за изключителни постижения в областта на математиката и информатиката. Стипендията е насочена към 

учeници в 12 клас за учебната 2017/2018 и е в размер на 3000 лв. (до 6 октомври) www.bcause.bg

Фондация BCause в партньорство с Фондация ,„Сирак”
приема  документи на кандидати за стипендия по програма „Готови за успех” за учебната 2017-2018 г.  Програмата е предназначена за младежи с отлични академични постижения, 
загубили един или двамата си родители, отгледани от роднини или в социални домове. Могат да участват ученици от 12 клас, както и студенти от бакалавърска и магистърска степен в държавни 

университети. Стипендиите са десетмесечни, а годишният им размер е съответно 2000 лв. за студентите и 1000 лв. за учениците. (до 6 октомври) www.bcause.bg

Фондация ,„ЕВРИКА“  ще определи студентите, които след конкурс ще получават  стипендии в размер на 2 000 лв.
годишно в 10 области, сред които  Компютърни науки, Математика, Физика,  Строителство и архитектура,  Икономика  и др. За четвърта поредна година ще определят и  
десет носители на специалната стипендия „,Хуауей ИКТ“ по дарение на ,„Хуауей Технолоджис България“  ЕООД в размер на 1 000 USD за студенти, обучаващи се по специалностите 

комуникационна техника и технологии, компютърни технологии, информатика и други интегрирани на тях области (до 15 октомври). evrika.org   

Фондация ,„Лале“ и Информационният портал за неправителствените организации в България 
обявяват за трети път конкурс за кратък текст на тема ,„Защо моята организация е важна за хората?“. Конкурсът е отворен за всички граждански организации в страната. 
Целта  му е да насърчи гражданския сектор  да ползва човешки език в общуването с хората (най-вече с тези, с които и за които работят), дарителите, доброволците, другите 

организации, медиите, обществото... (до 15 октомври ) tulipfoundation.net

Дарителската кампания Операция ,„Жълти стотинки”  на VIVACOM
е с поредното си осмо издание и  с нова кауза. Тази година кампанията набира дарения в помощ на деца с множествени увреждания -  „,Център за надежда“ в София, 
който предоставя дневна грижа и обучение за такива деца. Средствата ще бъдат инвестирани в осигуряване на допълнителни рехабилитатори към Центъра и в развитието на програма 
„,Мобилен терапевт.“  Така дарителската кампания облекчава  живота не само на десетки деца с множествени увреждания, но и на техните семейства, които често се превръщат в 

заложници на болестта. vivacom.bg
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