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Какво? Къде? Кога? Защо? 

Фондация „Партньори-България”, 
финансирана от фондация “OУК” ще 
проведе две обучения – “Позитивни 
подходи при работа с деца с 
емоционални и поведенчески 
затруднения” и  „Употреба на 
физическа намеса за подкрепа на деца 
с емоционални и поведенчески 
затруднения”. Обученията са насочени 
към учители, възпитатели, социални 
работници, педагогически съветници и 
други специалисти, работещи в 
образователни институции в страната.  

В София  5-9 май  За развиване на знания и умения за 
работа с деца, проявяващи 
агресивно поведение или 
автоагресия.  
За формиране на допълнителни 
умения в разработването на 
стратегии за превенция на 
агресивно поведение.   
 
 
 
 

Фондация “Лале” организира 
обучение за представители на 
неправителствени 
организации на тема "Разработване на 
PR стратегия за НПО".  
Организациите, които желаят да 
участват в обучението, могат да 
попълнят формуляр за участие на един 
свой представител и да го изпратят на 
адрес info@tulipfoundation.net най-
късно до 5 май 2010 г. 

София  12 май  За да чуете холандския опит на 
Саския Вонк, която предлага на 
стопански и нестопански 
организации консултации в сферата 
на PR стратегии, маркетинг и 
корпоративни комуникации. Тя е 
специализирала в online маркетинг, 
PR и социални медии.  
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VIVACOM ще подкрепи втория 
“ФАМИЛАТЛОН” – празник на семейния 
спорт и здравословния начин на 
живот, организиран от Асоциация 
„Родители“, съвместно със Столична 
община. 

Спортната програма ще 
стартира в 10,30 ч. пред 
Народния театър „Иван Вазов“ 
и ще продължи с веломаратон 
до Южния парк.  

15 май  За да се включите в множество 
спортни демонстрации и състезания 
за цялото семейство. На всеки час 
ще се провежда и благотворителна 
томбола с награди, подсигурени от 
Чешкото посолство. Събраните 
средства ще бъдат използвани за 
подобряване на инфраструктурата и 
общия вид на Южния парк. 

Поредица откривания на обекти с 
финансовата подкрепа на 
«Еврофутбол» и в партньорство с 
Фондация "Работилница за 
граждански инициативи" (ФРГИ) 
по програмата за здравословен живот 
и спорт в свободното време «Избери да 
спортуваш». Повече за програмата на 
сайта: www.izberidasportuvash.org   

Гребната база в Пловдив 
 
 
Откриване на стадиона в град 
Шивачево  
 
Церемония по откриване на 
обновеното спортно 
пространство „Алея на 
здравето” - град Силистра 

17 май, 
11.00ч. 
 
21 май, 
11.00ч.   
 
27 май, 
16,00 ч. 

За по-здравословен и активен 
начин  на живот.  

Отворена програма “Хората решават – 
3” на Фондация "Работилница за 
граждански инициативи"  (ФРГИ) 
стартира трети кръг за набиране на 
предложения за финансиране. Могат 
да кандидатстват групи от граждани, 
настоятелства, клубове, читалища, 
сдружения, фондации или други 
граждански структури.  
 
 

Вижте повече на :  
http://wcif-
bg.org/cfp/23/585/New-text 
  
 
 

до 17 май, 
17.00 ч.  

За да бъдат подкрепени 
инициативи, които решават 
конкретни проблеми на хората от 
дадена общност с активното 
участие на самите хора. 
Приоритетно ще получат подкрепа 
решения и иновативни методи в 
отговор на нуждите на определена 
общност и такива, които водят до 
постигане на практическа 
положителна промяна и 
повишаване на качеството на живот 
на цялата местна общност или 
отделни групи в неравностойно 

http://www.vivacom.bg/
http://www.wcif-bg.org/
http://www.wcif-bg.org/
http://www.izberidasportuvash.org/
http://www.wcif-bg.org/
http://www.wcif-bg.org/
http://wcif-bg.org/cfp/23/585/New-text
http://wcif-bg.org/cfp/23/585/New-text
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положение.  

Обединена българска банка (ОББ), 
съвместно с Българска федерация по 
гребане организира Национална 
училищна регата 2010. В нея ще 
вземат участие ученици от 5 до 7 клас. 
За първи път в регатата ще участват и 
деца, лишени от родителски грижи. 
Всички призьори ще получат за 
награди спортна екипировка.  

В Пловдив,  Русе, Варна, 
Бургас и София – датите ще 
бъдат уточнени допълнително.  
 

През целия 
май 

За да подкрепим учениците, 
избрали да се развиват в този 
спорт. Сред тях може да има и 
бъдещи олимпийски шампиони.  

GLOBUL и WWF организират за втора 
поредна година инициативата 
“Национален ден на природните 
паркове”. Тази година събитието ще се 
проведе отново в 11-те уникални 
природни парка на България и ще 
събере стотици доброволци, за да 
почистват и реновират туристическите 
маршрути.  

В 11-те уникални природни 
парка на България 

В края на май  
 

Миналата година над 1 300 
доброволци се включиха в 
кампанията и събраха 15 тона 
боклук. Сега можем да подобрим 
това постижение.    
 

Фондация "Работилница за 
граждански инициативи" набира 
номинации за Петите годишни награди 
за най-добра кампания за набиране на 
средства “Заедно 2010”. Отличените в 
различните категории получават 
специална грамота и статуетка. 
Награденият в категория „Най-добра 
кампания на неправителствена 
организация” получава и специалната 
награда от 2000 лева.  

Повече информацияа – на: 
http://www.wcif-
bg.org/news/0/318/New-news 

Крайният срок 
е 28.06.2010 г. 

За да поздравим най-добрите и 
силни кампании за набиране на 
средства, реализирани от юни 2009 
до юни 2010 година.  

 

http://www.ubb.bg/bg-BG/Home
http://www.globul.bg/bg/
http://www.wcif-bg.org/
http://www.wcif-bg.org/
http://www.wcif-bg.org/news/0/318/New-news
http://www.wcif-bg.org/news/0/318/New-news

