СЕДМИЦА НА ДАРИТЕЛИТЕ
И ФОНДАЦИИТЕ В БЪЛГАРИЯ
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Хабитат България посреща група
доброволци от компанията Хенкел

VIVACOM стартира
кампания Образование 4.0

Организацията започва нов доброволчески проект в град Варна.
От 1 до 5 октомври група от 15 служители Хенкел от България и Австрия, ще дарят време и умения за възстановяването на жилище,
пострадало при тежкото наводнение във варненския квартал „Аспарухово“ през 2014г.

Съвместна кампания с вестник “24 часа” за дигитализация на
българското образование и пренасочване на учебния процес в
нова технологична среда, в партньорство с МОН, Столична община
и Дигитална национална коалиция. Кампанията включва дискусии
и кръгли маси с учители, родителите и деца като основни участници в процеса на дигитализация на образователната система.

http://www.habitatbulgaria.org/

Фондация „Лале“ стартира
кампания по повод Международния ден на възрастните хора
Под надслов „Общество на всички възрасти“. Тя призовава да
обърнем внимание на възрастните и да организираме или да се
включим в различни инициативи - срещи, разговори, представления, концерти, изложби, конкурси, екскурзии и др.

http://www.tulipfoundation.net/

Аурубис ще изпрати
благодарствено писмо
На всички дарители по ведомост за участието им в програмата
"Подай Ръка" и подкрепата за включените в нея каузи.

https://bulgaria.aurubis.com/bg/otgovornost/

Фондация „Благотворител“
стартира конкурса
„Млад благотворител“
За инициатива в полза на общността на ученици от 8-ми до 11-ти
клас. 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.

http://www.blagotvoritel.com/

https://vivacomfund.bg/

„Дънди Прешъс Металс Челопеч“
подкрепя финансово и с личната
ангажираност на ръководствотО
инициативата „Вечер на добродетелите“ на фондация "За нашите деца".
Ще се проведе благотворително наддаване "Арт вечер на добродетелите" - специално събитие, събрало културния, бизнес и дипломатически елит в името на каузата на вечерта - Сигурна семейна
грижа за всяко дете. Сто процента от средствата, набрани по
време на събитието, ще бъдат инвестирани в подкрепа на деца и
семейства в риск за специфичните потребности на деца с проблеми в развитието.
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Фондация „Русе – град на
свободния дух“ ще раздаде
официални грамоти

Фондация „Светът на Мария“
и Фондация „Лале“

На всичките си дарители. Организацията работи в няколко сфери:
култура, изкуство, образование, наука, нови технологии, масов
спорт. За 2017 г. има близо 35 частни дарители и основен партньор „Еконт Експрес” ООД и фондция „Еконт”.

Организират съвместно събитие за доброволци в Дневения
център към фондацията (София, ж.к. Гоце Делчев, ул. Рикардо Вакарини 8). Доброволците ще помагат на клиентите на центъра при
производство на сувенирите (плъстене на вълна, декупаж върху коледни топки, опаковане на вече произведен продукт и пр.).

http://free-spirit-city.eu/
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УниКредит Булбанк организира
„Закуска за доброволци“
С участието на Български дарителски форум, TimeHeroes, TELUS
International Europe. На срещата ще бъде обсъдено: как избираме
организациите, за които доброволстваме, защо една компания
насърчава служителите да доброволстват, има ли предпочитани
каузи, какви качества развива доброволчеството. Участието е с
предварителна покана.
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„ТИ И LIDL
За по-добър живот“
От 11 часа в „Betahaus” София Lidl ще представи проектите, избрани за подкрепа в рамките на ежегодната кампания „Ти и Lidl
за по-добър живот”.

https://www.lidl.bg

Сосиете Женерал Експресбанк и
служителите й стартират инициатива за подкрепа на програмата
„Научи се да даряваш“
Те ще даряват време, труд и друг вид ресурси за развитието й, за
реализирането на училищни проекти, насочени към местната
общност, както и за инвестиции в знанията и уменията на децата
да полагат грижа за другия и да бъдат бъдещи дарители.

http://www.mariasworld.org/bg/

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.

http://www.dfbulgaria.org/
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Лидл България стартира
тазгодишното издание на
социално отговорната инициативА
"Дай шанс на Балканката“
Чрез която защитава един от бързо изчезващите видове в Европа
– балканската пъстърва, като зарибява водоемите с млади рибки.
До момента благодарение на инициативата на близо 300 000 балкански пъстърви са пуснати в българските реки, а на 6 октомври
предстои ново зарибяване с още 30 000 млади рибки. жителите да
доброволстват, има ли предпочитани каузи, какви качества развива доброволчеството. Участието е с предварителна покана.

https://www.lidl.bg
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Спортен клуб „Бегач”, съвместно с
LIEBHERR България, Пощенска банка,
SB Tech, SportPass и Vivacom
ще проведат състезанието
Business Run
Стартира в 10.00 в Пловдив. Това е най-големият тиймбилдинг в България - щафетно бягане за фирмени отбори от 4 души, които на
всеки 4 км предават щафетата на колега. Ще участват над 55 отбора
от най-големите фирми в региона. Провежда се в подкрепа на две
местни каузи – 30% от таксите за състезанието ще бъдат дарени на
Фондация „За нашите деца“ – за ЦОП „За деца и родители” в град
Пловдив) и Центъра за психологически консултации „Феникс”

https://www.postbank.bg/

СЪБИТИЯ В ПРОДЪЛЖЕНИЕ
НА СЕДМИЦАТА

Обществен дарителски фонд
за Варна и БНТ 2

Фондация BCause в партньорство
с Фондация „Сирак”

Организират фотоизложба на тема „Истории за миграцията с щастлив край, която представя чрез съвременните средства на фотографията истории за успешна интеграция на мигранти в България. Фотографиите са запечатали нещата, които ни обединяват, доброто,
различията, вълнуващи житейски истории и обстоятелства.
ДО 8 ОКТОМВРИ

Приема документи на кандидати за стипендия „Готови за успех” за
учебната 2018-2019 г. Тя е за младежи с отлични академични постижения, без един или двама родители, отгледани от роднини или
в социални домове. Могат да участват ученици от 12 клас и студенти в държавни университети. Стипендиите са десетмесечни, а
годишният им размер е 2000 лв. за студентите и 1000 лв. за учениците
ДО 10 ОКТОМВРИ

http://odfv.org/

http://www.bcause.bg

Конкурс за стипендианти по
програма “Study iT First”
на Фондация „Работилница за
граждански инициативи”
и SAP Labs България
Насочен е към първокурсници в IT специалности на всички български университети и цели да подкрепи мотивирани млади хора на
ранен етап от тяхното обучение в бакалавърска степен и да улесни
успешното им професионално развитие и реализация чрез консултиране, менторинг и възможност за стаж по специалността.
ДО 10-ТИ ОКТОМВРИ

http://frgi.bg/

ОББ организира Тенис турнир
В продължение на ангажимента към Националния ОББ тенис
център и промотирането на активния начин на живот. Служители и
партньори на банката ще могат да премерят сили на корта, обединени от идеята за принос към по-успешното извървяване на разстоянието от Земята до Луната. Чрез специално разработена за
целта платформа TEAM BLUE CONNECTS служители, клиенти и партньори на КВС Груп могат да се включват в спортни събития и да даряват изминатите километри. В замяна КВС Груп ще монетаризира
всеки изминат километър и ще дари средствата за местни каузи.
13-14 ОКТОМВРИ

Фондация BCause обявява
конкурс за набиране на документи
за Стипендия „Лука Бекяров“
За учебната 2018/2019 година. Стипендията се отпуска за изключителни постижения в областта на математиката и информатиката. Насочена е към учeници в 12 клас за учебната 2018/2019 и е
в размер на 3000 лв. Присъждат се и три поощрителни стипендии
в размер на 1000 лв.
ДО 12 ОКТОМВРИ

http://www.bcause.bg

VIVACOM стартира
четвъртото издание на
VIVACOM Регионален грант
С който подпомага развитието на регионите в България и стимулира участието на местните общности. Компанията предоставя финансиране на граждански организации, читалища, училищни настоятелства, за да осъществят проекти на местно ниво. Инициативата се провежда в партньорство с Български център за нестопанско право. Стартът на четвъртото издание е 18.10.2018 Г. от 11:00
ч. в Хлебни къщи, гр. София.

https://www.vivacom.bg/bg

Конкурс за седмите годишни
награди „Валя Крушкина
Журналистика за хората“ на Фондация работилница за граждански
инициативи. 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 25-ТИ ОКТОМВРИ

http://frgi.bg/

Фондация Reach for Change
България с Акселератор
за най-добрите кандидати
За четвърта поредна година фондацията предлага възможност на
най-добрите кандидати в конкурса за социални предприемачи ПРОМЯНАТА да станат част от специално създаден за техните нужди Акселератор - двумесечна интензивна обучителна програма, която помагат на социалните предприемачи да подобрят своите решения и
своя бизнес план.
ДО 30-ТИ ОКТОМВРИ

http://bulgaria.reachforchange.org/bg/

ОББ Вертикален маратон
Емблематичната сграда с височина от 95 метра, ОББ Милениум
център, дом на компаниите от КВС Груп в България се превръща в
домакин на нетрадиционния ОББ вертикален маратон. Всички посетители на централата в този ден ще имат възможността изпитат
куража си, защото след 15:00 ч. единственият начин да се придвижат в сградата, ще бъде чрез стълбите– 24-те етажа на централата ще ги очакват Чрез специално разработена за целта платформа TEAM BLUE CONNECTS служители, клиенти и партньори на
КВС Груп могат да се включват в маратона и да даряват изминатите километри, които Групата монетаризира, а средствата дарява
за местни каузи.
25-ТИ ОКТОМВРИ

Avon България и тази година
се включва в глобалната
инициатива на компанията
Мисията на Avon срещу рака на гърдата. Кампанията стартира в
рамките на октомври - световния месец за борба срещу рака на
гърдата и си поставя за цел да образова 100 милиона жени по
света годишно за това да бъдат запознати с рисковете, да разпознават симтомите на болестта и да знаят как да потърсят помощ
(целият октомври).
ЦЕЛИЯТ ОКТОМВРИ

https://www.avon.bg/bcc

Lidl реализира
„Lidl Неделя в Музейко"
За втора поредна година. Всяка втора неделя от месец октомври
деца и родители могат да посещават центъра на символичната
цена от 2 лева. Така с помощта на инициативата света на науката
става по-достъпен за малки и големи – от грижата за околната
среда, до хранят здравословното хранене и развиването на таланти.

https://www.lidl.bg/

