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Какво? Къде? Кога? Защо? 

Втори Годишни награди за успелите 
деца на България на Фондация 
“Димитър Бербатов” 
 

В Народен театър “Иван Вазов”, 
от 18.00 ч. На 1 юни 

Да поздравим победителите в 
проекта "Успелите деца на България" 
2009. 
 
 

Акция по повод 1-ви юни “Първите в 
историята на „Изи Кредит“  - Мис и 
Мистър „Изи Кредит“ с участието на 
“Чиполино” ЕООД. 
 

В Пазарджик На 1 юни 

“Чиполино” ще зарадват с подаръци 
децата от дома в Пазарджик, като 
предоставят детски дрехи, 
проходилки за най-малките, стол за 
хранене, играчки и други продукти, с 
които да се подпомогне развитие на 
децата от дома. 

Финални мачове от тринадесетото 
издание на „Данониада”– единственият 
по рода си футболен турнир за деца до 
12- годишна възраст, организиран от 
„Данон Сердика” АД, 
съвместно с Министерство на 
образованието, младежта и науката и 
Български футболен съюз. От 2008 г. 
партньор на турнира е и  

На стадион “Българска армия”, 
София.  Стадионът е отворен за 
публика.  
 

На 1 юни 

Отборът победител ще получи 
наградата си лично от Димитър 
Бербатов, който ще бъде специален 
гост за церемонията по 
награждаването.  
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Какво? Къде? Кога? Защо? 

Фондация „Димитър Бербатов” 
,като това е част от поредица съвместни 
инициативи между фондацията и 
„Данон”, които имат за цел 
популяризирането на здравословен и 
активен начин на живот сред децата. 

Oфициално откриване на реновираната 
зала за спорт “Искър” като част от 
проекта «Избери да спортуваш», 
реализиран с финансовата подкрепа на 
«Еврофутбол» и в партньортство с 
Фондация «Работилница за граждански 
инициативи» (ФРГИ). 
 
 

Зала «Искър», 1528 София, 
ж.к. «Дружба» 1, ул. Илия 
Бешков 4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

На 1 юни, от 
12:30 ч. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

За здравословен живот и повече 
спорт в свободното време. 
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Какво? Къде? Кога? Защо? 

М–Tel  ще обяви как се развива 
кампанията „Бъди грамотен”. 
Инициативата се осъществява 
съвместно с образователния портал 
„Академика БГ”. В рамките й се 
организират състезания за нивото на 
грамотност в 60 училища в цялата 
страна. В тях ще се включат ученици от 
1 до 12 клас и знанията им се 
проверяват с тестове, съобразени с 
преподавания учебен материал. 
Проявите са интерактивни с шоу и 
игрови елементи, които биха създали у 
децата интерес към правописа.  

Кампанията обикаля из цяла 
България, правят се тестове 
сред учениците и се проверява 
нивото на тяхната грамотност. 

На 1 юни 
За съхраняването на езика ни и 
поощряването на учениците в 
знанията им по български език.  

Посолството на САЩ в България и 
Български Дарителски Форум 
организират публична лекция на Ричард 
Арнт на тема  
„Предизвикателства пред 
филантропията:  Американският опит в 
набирането на средства за културни 
програми". 
 

Американски център,  
Столична библиотека, пл. 
„Славейков” № 4А. 

2 юни 2010 г., 
14.30 ч, 

За да чуете от експерт какви са  
възможностите за подкрепа на 
културни каузи и как те да 
привличат дарителите. Лекторът е 
дипломат от кариерата, културен 
аташе в страни от Европа и Азия, 
експерт по културна дипломация. 
 

Български дарителски форум: календар на събитията на членовете през месец юни 2010 г. 3 

http://www.mtel.bg/checkpoint.php
http://www.dfbulgaria.org/


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

тел./факс: (02) 951 59 78 
www.dfbulgaria.org 
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Откриване на платформа за 
осигуряване на нормален достъп на 
деца с увреждания в обитаваната от тях 
сграда на дома за деца в с. Рудник, 
Варненска област, финансирана от 
Е.ОН България. 
 

с. Рудник, Варненска област 
 През юни 

За по-добра среда, свързана с 
адаптирането на деца с увреждания 
към социалния и образователен 
процес. 
 

Лятно училище за оказване на помощ  
на деца с нарушено зрение и 
церебрална парализа "Д-р Иван 
Шишманов", по проект на Е.ОН 
България. 
 

Варна От юни до 
август 

За поддържане и развиване знанията 
и уменията на децата, придобити 
през учебната година. И в полза на 
родителите, които могат да 
продължат да упражняват своите 
професии, докато децата се 
обучават. 

Американската търговска камара и 
Фондация „Помощ за 
Благотворителността в България” 
канят представители на всички 
компании, участвали в Пролетния ден 
на доброволчеството, който се състоя  
на 15 май. 
 

в Американското посолство, 
София На 9 юни 

Американската търговска камара ще 
раздаде грамоти в знак на 
признателност на участниците -  600 
души, служители на компании 
дариха времето и ентусиазма си за 
обществено полезни каузи в цялата 
страна. 
 

Открити сесии на кампанията „Бъди 
грамотен”, инициирана от М–Tel и 
образователния портал „Академика БГ”. 
 

На три възлови локации в 
София 

На 20 юни, от 
10 до 18 часа  

Всеки желаещ ще може да провери 
нивото на своята грамотност.  
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Официално откриване на първия 
“VIVACOM Институт за детско психично 
здраве и развитие” в София, 
финансиран от VIVACOM. 
 

В София На 22 юни 

Институтът ще предлага 
консултации, диагностика и терапия 
за деца с дислексия, аутизъм и други 
проблеми в психичното развитие. На 
родители, учители и специалисти ще 
се предлагат семинари и обучения за 
по-добра комуникация и работа с 
децата с установени проблеми. 

Фондация Лале 
организира работна среща - обучение 
за представители на организациите, 
финансирани по “Програма за подкрепа 
на деца и семейства с цел превенция на 
настаняването на деца в институции”. 
Програмата се реализира в 
партньорство от фондация “Лале” и 
“Фондация Оук” като пример за 
обединяване на ресурси и усилия за 
постигане на по-голяма ефективност. 

В София 23 - 24 юни 

Обучението ще е насочено към 
практически модели за работа с деца 
и семейства в общността. 
 

Фондация „Помощ за 
Благотворителността в България” 
открива кампанията за набиране на 
средства за проекта „ Готови за успех” . 
През учебната 2009/2010 г. Фондацията, 
благодарение на корпоративни 
дарители и на дарители по ведомост, 
успя да раздаде 117 стипендии на 
изявени младежи. 

 На 24 юни 

В подкрепа на младите хора в 
затруднено положение. Традиционно 
ФПББ осигурява стипендии за 
отлични ученици и студенти сираци 
и полу-сираци от цялата страна. На 
събитието ще бъдат поканени част 
от тях и ще разкажат как 
стипендията им помага да постигат 
целите си. 
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Стартира безвъзмездно предоставяне на 
Office 2010 за български НПО. 
Лицензирания софтуер за НПО е част от 
дарителската програма на Майкрософт - 
ТехСуп България, реализирана с 
помощта на ФРГИ. 
 

Регистрирайте се на сайта, за 
да имате възможност да 
заявите дарение за лицензиран 
софтуер. 
 

През юни 
За повече улеснение и ефективност 
в работата на гражданските 
организации. 

Чиполино ЕООД 
участва с дарение в инициативата на 
фондация „За Нашите Деца” и „Нова 
Телевизия” – „Не ме изоставяй!”. В 
рамките на инициативата са създадени 
и 4 стаи за майката и бебето, 
разположени в родилните отделения на 
МБАЛ Пловдив и МБАЛ „Свети Мина”, в 
МОЛ „Пловдив” и в зоологическата 
градина на гр. София. “Чиполино” ЕООД 
ще предостави оборудване за стаите 
под формата на столчета за хранене и 
матраци за повиване на най-малките 
деца. 

В Пловдив и София През юни За удобство и по-добри условия на 
майките и новородените бебета. 

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 

 
Конкурс и регламент за участие 
в кампанията “Заедно 2010”. 

Крайният срок 
е 28.06.2010 г. 

За да се отличат най-добрите и 
силни кампании за набиране на 
средства, реализирани от юни 2009 
до юни 2010 година. 
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Какво? Къде? Кога? Защо? 

„Най-добра кампания на 
неправителствена организация” 
получава и специалната награда от 
2000 лева. 

 


