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Какво? Къде? Кога? Защо? 

 

Фотоизложба  „Живо наследство” по 
проект на Фондация “Работилница за 
граждански инициативи” 
 (ФГРИ) ще бъде изложена в галерията на 
Софийския университет „Св. Климент 
Охридски”.  
Програма „Живо наследство” се 
осъществява с финансовата подкрепа на 
фондация „Америка за България”.  

В галерия “Алма Матер”  на 
Софийския университет „Св. 
Климент Охридски”.  
 

4 - 15 април 

 
За да видите  финалните 20 проекта в 
изложба, която интерпретира по различен 
начин фолклора и оживява  специфични за 
отделни региони на страната ритуали, 
празници, предмети от бита, игри или 
символи, изграждали ежедневието на 
някогашните българи.   
 
 

Аурубис  България стартира “Зеления 
месец” на Аурубис със залесяване на гора 
от бял бор от служителите на компанията в 
гр. Пирдоп.  

В Пирдоп  

 
5 април  
 
 
 

За по-добра екологична среда в района.  

Фондация Лале  организира обучения за 
граждански организации по проект  
“Борса на проект и идеи”.   
Събитията се реализират с партньорствата 
на съответната община и с финансовата 
подкрепа  на Тръст  за Гражданско 
общество за Централна и Източна 
Европа.  

В Пазарджик,  Пловдив и Русе   

5 ти април – 
Пазарджик; 
8 април – 
Пловдив; 
19  април-  
Русе  

Целта на обучението е да насърчи ефективно 
сътрудничество между бизнеса и нпо. 
Участниците ще се запознаят с технологията 
на организиране на Борсата и формулиране 
на добро предложение към бизнеса.  Ще 
бъде показан филм за борсите в Германия, 
направен от Фондация “Бертелсман” 
и предоставен на “Лале”. Присъстващите ще 

http://www.dfbulgaria.org/
http://www.wcif-bg.org/news/0/322/New-news
http://www.wcif-bg.org/news/0/322/New-news
http://www.aurubis.com/bg/home/
http://www.tulipfoundation.net/
http://www.ceetrust.org/
http://www.ceetrust.org/
http://www.ceetrust.org/
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получат и практически наръчник с полезни 
съвети и успешни примери за 
сътрудничество на граждански организации 
с бизнеса, създаден от екип граждански 
организации и фирми в Нидерландия.  

Аурубис  България е официален 
партньор и спонсор на международната 
изложба TRANSFORM  - 2011. Това е втора 
поред проява на международния форум на 
изобразителните изкуства, след старта в 
Истанбул през 2009 г. В него участват 
художествени академии и университети от 
Белград, Истанбул, Солун, Скопие, Тирана, 
Любляна, Загреб и Сараево.  

Национална галерия за 
чуждестранно изкуство, София 

 

6 април - 8 
май  

За да видите студентски творби на близо 200 
млади автори от 10 страни на Югоизточна 
Европа - живопис, скулптура, графика, 
мултимедия, приложни и дигитални 
изкуства, дизайн, фотография и др. 

 

Заключителна конференция 
„Гражданска активност за обществена 

промяна” на Фондация за реформа в 

местното самоуправление и 

Фондация Екообщност. Съвместно с 
Фонд за подкрепа на НПО в рамките на 
Финансовия механизъм на Европейското 
икономическо пространство (ФМ на ЕИП) - 
2008 - 2011 

София, НДК 
7 април  
 

Ще бъдат представени изводи, поуки и 
реализираните 59 добри практики на обща 
стойност 1 757 723 евро в трите приоритетни 
области:  опазване на, околната среда и 
подпомагане на устойчиво развитие, 
предоставяне и развитие на социални 
услуги, като здравни грижи и грижи за деца, 
развитие на гражданско общество и защита 
на човешките права.   

Фондация “Работилница за 
граждански инициативи” ( ФРГИ)  
организира „Ден на неправителствените 
организации”, съвместно с „Майкрософт 
България”.  

Хотел “Принцес Дедеман”, 
София. 

8 април 

За да научите как да използвате максимално 
възможностите на социалните мрежи, да 
привлечете подкрепа за вашата организация 
или да я направите по-разпознаваема в 
общественото пространство. За да 
придобиете повече знания  и умения, така че 
съвременните технологии да работят в полза 
на организацията ви.  

http://www.dfbulgaria.org/
http://www.aurubis.com/bg/home/
http://www.flgr.bg/
http://www.flgr.bg/
http://www.bepf-bg.org/
http://www.wcif-bg.org/news/0/322/New-news
http://www.wcif-bg.org/news/0/322/New-news
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VIVACOM и творческо ателие „Прегърни 
ме” ви канят на благотворителна вечер във 
Farenah Concept Store. В навечерието на 
пролетните християнски празници 
VIVACOM организира това събитие в 
помощ на децата сираци, посещаващи 
работилницата.  

Farenah Concept Store, София  
13 април 
 

В магазина ще бъдат продавани ръчно 
изработени от децата възглавници и 100% от 
набраните средства ще бъдат дарени на 
работилницата. Техните произведения ще 
могат да бъдат закупувани през целия месец 
април – обявен за месец на 
благотворителността на VIVACOM  и 
Farenah. 

Фондация Лале организира Четвърта 
работна среща на организациите, 
финансирани по Програма  за подкрепа за 
деца и семейства в общността с цел 
превенция на настаняването в институции 
и обучение за оценка на ефекта, 
подкрепена от OAK Швейцария.  

В Плевен 13-14 април 

Целта на проекта е свързана с улесняване на 
интеграцията на деца от институции, с 
разширяване на възможностите за 
професионална и социална реализация и 
подготовка за преход към самостоятелен 
живот – чрез провеждане на професионални 
курсове, психологическа подкрепа за деца от 
институции, възможности за намиране на 
работа и т.н. 

Ще се проведе трето издание на “Чайна – 
читалня” на VIVACOM и творческо ателие 
„Прегърни ме”, което от няколко години 
успешно помага на деца и младежи от 
домове в София да разкриват заложбите си 
и по този начин улеснява социализацията 
им. 

в Чешкия център в София  17 април 

Децата от работилницата ще могат да 
разговарят с известни артисти и журналисти, 
и да предлагат ръчно изработените от тях 
произведения с концепцията „Магазин за 
един ден”. Процент от продажбите се 
разпределят между децата и младежите.  

    

http://www.dfbulgaria.org/
http://www.vivacom.bg/
http://www.tulipfoundation.net/
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"Зелена приказка" е събитие за децата на 
служителите на Аурубис  България и за 
детските еко-клубове от Пирдоп и Златица 
по повод Деня на земята 22 април.  

В Пирдоп и Златица 21 април 
За да чуем как еко темата може да бъде 
представена на езика на децата - атрактивно 
и достъпно. 

Фондация Екообщност  
за втора поредна година стартират 
номинациите за конкурса "Дърво с корен 
2011" . Конкурсът търси дървото с корен - с 
история, произход, традиция, 
принадлежност, с връзка с живота, с 
природата, със земята. 
 

На  
http://www.bepf-
bg.org/page/Дърво-с-корен-
2010/30.html 
 

22 април 

За да разкажете за различното за вас дърво - 
с какво то е ценно за вас, вашето семейство, 
приятели, съученици или съграждани и 
защо искате за него да научат повече хора и 
то да бъде отличено.  

Продължава кампанията за детска пътна 
безопасност "Приказка за пътя" , 
инициирана от М-Тел.  

 
 

Спектакли ще се проведат в 
София, Бургас и Враца. 

през април  

Проектът има за цел да подготви и образова 
младите хора, които са реални участници в 
пътната обстановка чрез интерактивни 
спектакли на открито. Като се обърне 
конкретно внимание и се разиграят реални 
ситуации, младите хора осъзнават 
потенциалните рискове и си изграждат 
добри рефлекси и правилни реакции, за да 

избегнат рискови ситуации. 

Данон Сердика прави поредица дарения 
на продукти за хранителната банка 
"Софийска трапеза". Идеята за пилотния 
проект идва от хранителна банка 
„Хамбург”. Целта е да се привлекат 
представители на бизнеса и доброволци в 

В София  През април  

Проектът предвижда събиране на различни 
хранителни продукти от производители и 
търговски вериги, които са с гарантирано 
качество. Те ще бъдат раздавани 
безвъзмездно на социално слаби граждани 
чрез разпределителни пунктове.  

http://www.dfbulgaria.org/
http://www.aurubis.com/bg/home/
http://www.bepf-bg.org/
http://www.bepf-bg.org/page/Дърво-с-корен-2010/30.html
http://www.bepf-bg.org/page/Дърво-с-корен-2010/30.html
http://www.bepf-bg.org/page/Дърво-с-корен-2010/30.html
http://www.mtel.bg/index.php?
http://www.danone.bg/
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осигурява храна за нуждаещи се социално 
слаби хора.  

Първоначално ще бъде осигурена храна за 
100 души, определени от общинското 
предприятие „Социален патронаж”. 

Одисея Ин и Българска асоциация за 
алтернативен туризъм организират за 
втора поредна година фестивала “Зелени 
дни” – пролетен фестивал на отговорния 
туризъм, природата и здравословния 
живот.  

В София - градинката пред 
Народния театър и аулата на СУ 
“Св. Климент Охридски” 

28 април – 1 
май 

Ще се запознаете с новостите в “зелената 
вълна” в туризма и в биосертифицираните 
храни. Ще можете да присъствате на 
дискусии за необходимите промени в 
етиката и манталитета на зелените 
предприемачи, както и да научите нови 
адреси за “зелено гостоприемство”.  

Фондация Лале организира кампанията 
"Европейски ден на солидарност между 
поколенията".  
 

 

В София  

 

29 април 

За да присъствате на различни събития, 

форуми, дискусии, концерти, които 

отбелязват този ден в цялата страна и 

фокусират вниманието върху нуждата от 

промяна в политиките за възрастни хора и 

създаване на нови визии за изграждане на 

общество на всички възрасти. 

Фондация Екообщност 0ганизира 
акция по залесяване на р. Струма  Района на река Струма 30 април  

За възстановяване на естествените 

крайречни гори в района.  

 

http://www.dfbulgaria.org/
http://www.hiking-bulgaria.com/index.html
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