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Какво? Къде? Кога? Защо? 

Прожекция на филма “To Step on Mont 
Blanc” – година след изкачването на  
най-високия връх на Западна Европа – 
Монблан (4’810 м) от българския 
алпинист Иван Кожухаров. Той е 
посланик на добра воля на грантовата 
програма на М-Тел.  

В Дом на киното  
На 8 
септември, 
19.00 ч. 

За да видим как върхове се 
превземат преди всичко с дух.  
Иван Кожухаров доказва 
непрестанно това, независимо, че е в 
инвалиден стол, след като пострада 
тежко от каменопад в Алпите.   

Фондация Лале организира работна 
среща за представители на 
неправителствени организации на 
тема “Социално включване на 
възрастните хора в Европейската 
година срещу бедността”.  
 

В София 
 

На 9 септември 
2010 г.  

За да обсъдим  теми, свързани с 
различните аспекти на социалното 
изключване, с което се сблъскват 
възрастните хора в България, както и 
какви са възможностите за 
ефективен и постоянен процес на 
консултиране с възрастни хора и 
граждански организации, работещи с 
и за възрастни хора в България.   

Български дарителски форум: календар на събитията на членовете през месец септември 2010 г. 1 

http://www.mtel.bg/index.php?
http://www.tulipfoundation.net/


София 1505 
ул. «Франсис де Пресансе» № 12Б,  ет. 1, ап 5 

тел./факс: (02) 951 59 78 
www.dfbulgaria.org 

 
 

Какво? Къде? Кога? Защо? 

Мач на звездите с благотворителна 
цел в помощ на в образоването и 
насърчаването на бъдещи посланици 
на мира, организиран от М-Тел. и  
"Нова телевизия" .  
 
 

от 18.00 ч. на Националния 
стадион „Васил Левски". 9 септември 

За да видим играта на едни от най-
големите български и много 
чужди футболни легенди. На терена 
един срещу друг ще излязат 
отборите на премиера Бойко Борисов 
и на изпълнителния директор на 
MTG Ханс Холгер. Те ще бъдат 
подкрепени от Йън Ръш, Йордан 
Лечков, Красимир Балъков, Любо 
Пенев, Джон Факсе Йенсен. 

„Нова телевизия" с подкрепата  
на М-Тел. организира футболен 
турнир за деца между 12 и 14 години. 
 

В София  7, 8 и 9 
септември 

Средствата, събрани от мача на 
звездите и детския турнир, ще бъдат 
дарени на български домове за деца, 
лишени от родителски грижи, чиито 
представители участват в турнира.  
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Какво? Къде? Кога? Защо? 

 
Ще бъде разпространен новия 
наръчник за родители на 
първокласници „Добре дошли в 
училище, родители” , финансиран от 
VIVACOM. Той ще бъде раздаден за 
втора поредна година. След успеха на 
първото издание в софийските 
училища през 2009 г., сега 
наръчникът ще бъде връчен заедно с 
учебниците не само в столицата, но и 
в други градове от страната.  

София, Пловдив, Варна и Стара 
Загора.   
 

На 15 
септември 

Изданието съдържа информация за 
родителите, свързана с адаптацията 
на децата -  дневния режим, съвети 
за по-лесно учене, за джобните 
пари, за мобилните телефони, как да 
разговарят с учителите и класния 
ръководител, как да помогнат на 
детето да изгради отношения със 
съучениците си и т.н.  

Стартира проектът на фондация 
„Благотворител” „Социална и 
професионална адаптация”, който 
вече 6 години предоставя 
професионална квалификация на 
лишени от родителски грижи младежи 
от 16 до 18 години.  
 

ДДЛРГ „Констанца Ляпчева” в 
Долна баня 

На 17 
септември  

За да e възможен задълбочен 
разговор с младите хора за техните 
желания и представи за трудова 
реализация след напускане на 
институцията. А за да бъде взето 
правилното решение за избор на 
професионален курс, младежите ще 
ударят ясно и категорично 
барабаните в кръг под 
ръководството на Мартин Иванов, 
директор на Институт за съвременно 
изкуство и терапия „Libera”. 
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Фондация “Работилница за 
граждански инициативи”  
реализира поредица събития по 
Програма „Живо наследство”, 
финансирана от Фондация „Америка 
за България”:  
 
• Изложба на шевици и кулинарна 

изложба "Капанският бит - 
традицията на дедите, бъдеще за 
внуците"  

• Демонстрация "Празнична 
трапеза от банатски ястия”   

• Фестивал на чушката, домата, 
традиционните храни и занаяти 
"Куртово Конаре Фест"                   

• Концерт "Хайдат, брайкя, да се 
пребереми"  

• Концептуален танцов  
пърформанс "Малки моми 
пръстен топат” -  

• Работилница за плетене и тъкане 
"Пъстрата плетеница на моите 
корени"  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Село Садина  
 
 
Народно читалище "Петър  
Парчевич", с. Асеново. 
Народно читалище "Любен 
Каравелов", с. Куртово Конаре,  
 
Читалище "Съединение 1923" 
с. Бърдарски геран,  
гр. Враца 
 
Народно читалище "Гео Милев - 
1954", гр. Момин проход, 

 
 
 
 
 
 
6 септевмри,   
11.00 ч. 
 
8 септември 
2010, 11.00 ч 
11-12.09.2010, 
16.00 ч. 
 
17 септември,  
19.00 ч.  
30 септември  
19.00 ч. 
30 септември, 
14.00 ч.  
 

За да можем да видим традиционни 
изложби, кулинарни трапези, танци 
и игри, плетива и тъкани, занаяти, 
които не само пресъздават 
традицията, но и показват 
съвременното отношение към нея и 
възможния й нов “живот” в 
ежедневието ни.   
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Какво? Къде? Кога? Защо? 

Ще се проведе Фестивал „Живо 
наследство”, част от програмата 
„Живо наследство”, финансирана от 
Фондация „Америка за България” и 
реализиран от  
Фондация “Работилница за 
граждански инициативи”   

Лятна сцена – Борисова 
градина, София 
 

25 септември,  
15.30 ч. 
  

За да се насладим на традиционни 
обичаи, танци, храни, ръкоделия и 
игри, които показват автентичното 
нематериално богатство на 
различните региони от страната.  

Стартира специализиран сайт за 
дислексията, разработен от 
VIVACOM.  
 

През септември  

От сайта ще получим подробна 
информация за състоянието, съвети 
за родители, учители и специалисти, 
тестове за деца и големи, адреси за 
консултации и терапия, профили на 
специалисти, интервюта, актуална 
информация, форум, он-лайн 
обучения. 

Ще се проведе първият обучителен 
семинар с деца и младежи от 
домовете на тема „Умения за 
ефективно общуване и мирно 
решаване на конфликти”. 
Инициативата е на Асоциация 
„Деметра”, гр. Бургас по проект : 
”Умения за успешна социална 
интеграция след институционална 
грижа”. Проектът е финансиран от 
фондация OAK Швейцария.   

През септември  

Основната цел на проекта е 
улесняване на психологичната 
интеграция на деца от институции, 
чрез повишаване на възможностите 
за професионална и социална 
реализация и подготовката им за 
преход към самостоятелен живот.  
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