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Какво? Къде? Кога? Защо? 

Български фонд за жените стартира 
дарителска  кампания за набиране на 
средства в помощ за жени и деца - 
жертви на насилие. Начало е с 
изложбата “Създадена за обич” на 
художничката Александрина 
Караджова, която ще зарадва 
почитателите на пастелната живопис 
с картини на женски образи. 
Половината от приходите от 
продажбата на 30-те творби ще 
бъдат дарени на Български фонд за 
жените в подкрепа на кампанията. 

Гр. Бургас, галерия „Vox”,  
ул. “Адам Мицкевич” 1 
 

30 ноември –  
6 декември  
 

Целта на кампанията е да събере 
средства на стойност 200 000 лв.,  
предназначени за дейността на над 
20 НПО в страната.  
Организациите оказват 
емоционална, психологическа и 
юридическа помощ на 
преживелите домашно насилие, 
насочват ги към защитени жилища 
и им осигуряват вещи от първа 
необходимост. Поддържат и 
горещи телефонни линии за 
жертви на насилие. 

http://www.dfbulgaria.org/
http://www.bgfundforwomen.org/
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Националният център за безопасен 
Интернет при Фондация „Приложни 
изследвания и комуникации“ 
организира Кръгла маса на тема 
 “Е-Детство: Методики за изследване 
и законодателна рамка за закрила на 
децата в онлайн среда”. Проектът е 
финансиран от OAK Швейцария.   
 

хотел Шератон, зала „Средец”  
1 декември 
 

Ще бъде представено 
предложение на Европейската 
комисия за нови директиви за 
хармонизиране на 
законодателствата на страните -
членки на ЕС за наказателните 
мерки за онлайн престъпления 
срещу непълнолетни. Ще бъде 
обсъдено и предложение за 
адекватни промени в българската 
правна уредба. 
 

VIVACOM  организира  
благотворителна вечер в полза на 
децата с дислексия, в партньорство с 
културен проект „Без граници” и под 
патронажа на Хилда Казасян. 
Набраните средства ще бъдат дарени 
на Института за детско психично 
здраве и развитие в София. 

 

Farenah Concept, ул. “Съборна” 1 
2 декември от 
19:00ч. 

В подкрепа на Института, който  
осигурява консултации от водещи 
специалисти в областта и 
проблемите на дислексията и дава 
възможности за обмяна на опит в 
обучителните трудности при 
децата и в преодоляването им. 

http://www.dfbulgaria.org/
http://www.oakfnd.org/
http://www.vivacom.bg/
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Представяне на книгата 
"Традиционното кулинарно 
наследство на Бургас през погледа на 
децата" и изложба по програма 
“Живо наследство” на Фондация 
“Работилница за граждански 
инициативи”  (ФРГИ), финансирана 
от Фондация „Америка за България” 
 
 

Бургас, читалище "Любен Каравелов" 
 
 

02 декември  
17.30 ч. 

 

За превеждане на съвременен език 
на традиции и обичаи от миналото 
и за по-атрактивното им 
възприемане от децата.   

Фондация Лале , вестник Капитал и 
Конфедерация на работодателите и 
индустриалците в България (КРИБ) 
организират Форум “Корпоративна 
социална отговорност: Втора среща 
на бизнеса и неправителствените 
организации”. Форумът е в 
партньорство с Ню Момент Ню 
Айдиас Къмпани и с подкрепата на 
програма Матра на Министерство на 
външните работи на Кралство 
Нидерландия, Тръста за гражданско 
общество в ЦИЕ и Фондация 
Бертелсман – Германия.  

София, хотел Шератон 3 декември  

Форумът ще покаже колко са 
важни добрите идеи и истинските 
партньори и ще потърси отговор на 
въпроса как компаниите могат да 
бъдат социално- отговорни, без 
това да изисква големи финансови 
ресурси. Ще бъде представен 
изключително успешен модел на 
партньорство между бизнеса и 
неправителствените организации, 
който се прилага в редица 
европейски страни. Ще бъдат 
дискутирани и успешни практики 
от България.  

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.wcif-bg.org/news/0/322/New-news
http://www.tulipfoundation.net/
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М-Тел. отбелязва Международния 
ден на хората с увреждания като 
подкрепя състезание по вдигане на 
тежести - част от предстоящото 
ежегодното Републиканско 
първенство за хора с увреждания.  
То ще се състои в спортна зала „Стела 
Енева” - първата в България спортна 
зала пригодена за ползване от хора с 
увреждания.  

В спортна зала „Стела Енева”, гр. Варна На 3 декември 
За равни шансове за хората с 
увреждания.  

Сдружение "Шанс и закрила",  
гр. Хасково ще проведе 3 
еднодневни обучения за педагози на 
тема „Закрила на децата от насилие”. 
Обученията са част от проект 
„Общността отговаря на насилието”, 
финансиран от Фондация OAK 
Швейцария.   
 

В Хасково и Свиленград 4 – 11 декември 

Полезно за експерти в сферата - за 
повече познания върху видовете 
насилие и индикаторите за 
разпознаването му, както и за 
оценка на риска от насилие в 
семейството.  

http://www.dfbulgaria.org/
http://www.mtel.bg/index.php?
http://www.oakfnd.org/
http://www.oakfnd.org/
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VIVACOM организира VIVACOM Rally 
Team - благотворително шоу с най-
добрите български автомобилни 
пилоти, в полза на децата с аутизъм.  

На писта Дракон – с. Калояново, 
Пловдивска област 

12 декември от 
10:00 ч.  

Набраните средства ще бъдат 
дарени на Института за детско 
психично здраве и развитие в 
София. 

Церемония по връчването на Петите 
годишни награди “Най-голям 
корпоративен дарител” 2010 на 
Български дарителски форум 

София, хотел “Радисън”, зала 
“Александър” 

15 декември  

За да отличим компаниите, които 
устойчиво инвестират в различни 
програми и проекти от обществено 
значение и полза.  

Първа среща по Проект “Борса на 
проекти и идеи” организира 
Фондация Лале. Проектът е за 
насърчаване на ефективното 
сътрудничество между бизнеса и 
неправителствените организации в 
България.  

 

в Русе 

 

На 15 декември  

За по-голяма устойчивост на 
гражданските организации чрез 
засилване на сътрудничеството 
между бизнеса и НПО- сектора и 
създаване на иновативен 
инструмент (Борса за проекти и 
идеи) за срещане на нуждите и 
интересите на гражданските 
организации с тези на бизнеса на 
основата на практическо 
сътрудничество и дълготраен 
ефект. 

http://www.dfbulgaria.org/
http://www.vivacom.bg/
http://www.dfbulgaria.org/
http://www.tulipfoundation.net/
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Четиринадесети национален 
шампионат за деца, лишени от 
родителски грижи под мотото 
„Спортът – достъпен за всички деца”. 
Инициативата се организира от 
Българска спортна федерация за 
деца, лишени от родителски грижи 
(БСФДЛРГ) с изключителната 
подкрепа на Обединена Българска 
Банка . Програмата на състезанията 
включва пет вида спорт – футбол, 
баскетбол, лека атлетика, тенис на 
маса, и бадминтон. 

 

 
 
 
 
 
 
В зала “Фестивална”, гр. София 

 
 
 
 
 
 
На 16 декември 

За да подкрепим първенците, 
излъчени от спортните клубове 
„Широко сърце” – регионални 
структури на Федерацията в 
различни градове от страната и 
възпитаниците на 38 дома за деца, 
лишени от родителски грижи.  

Фондация Лале  и фондация OAK 
Швейцария.   
организират работна среща на 
организациите, финансирани по 
Програма за подкрепа на деца и 
семейства с цел превенция на 
настаняването на деца в домове.  
 

в София 20—21 декември 

За обмяна на информация,  
идентифициране на нови идеи за 
работа с деца и семейства в 
общността и нужда от 
допълнителна подкрепа за 
реализирането им. Ще бъде 
представен принципно нов модел 
на работа насочен към цялото 
семейство. Втория ден ще има 
обща среща на организации, 
подкрепени от фондация OAK 
Швейцария  в България.  

http://www.dfbulgaria.org/
http://www.ubb.bg/bg-BG/Home
http://www.ubb.bg/bg-BG/Home
http://www.tulipfoundation.net/
http://www.oakfnd.org/
http://www.oakfnd.org/
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М-Тел.  и Nokia се обединяват зад 
благотворителна инициатива в 
помощ на две детски градини в 
столицата, които се нуждаят от 
реновиране и обезопасяване на 
площадките за игра.  В името на 
каузата е създадено специално 
коледно приложение "Christmas 
MMS”.  То съдържа 16 рисунки, 
изработени от децата в градините, 
специално за инициативата.  
 

Приложението може да бъде изтеглено от  
OVI Store на Nokia (www.store.ovi.com) 
директно на мобилния телефон. То е 
безплатно за потребителя.  

Кампанията 
започва от 23 
ноември и ще 
продължи до 
Коледа. 

Приложението дава възможност на 
всеки потребител да изпрати 
коледна картичка на близки и 
любими хора под формата на MMS. 
По този начин всеки може да 
изрази подкрепата си към 
благородната кауза за 
обезопасяване на детските 
съоръжения за игра.  
За всяко изтегляне на 
приложението М-Тел и Nokia ще 
дарят 1 лев за каузата.   

Продължава дарителската кампания 
на Райфайзенбанк "Избери, за да 
помогнеш".  

Повече за 4-те начина да дарим – на 
http://izberi.rbb.bg/how_to_donate.php 
 

До края на месеца  

За да подкрепим 20 проекта в 
четири области - здравеопазване, 
социална сфера, околна среда, 
култура и образование.  

Няколко събития на Обществените 
фондации, подкрепени от Фондация 
“Работилница за граждански 
инициативи”  (ФРГИ), по програмата 
"Развитие на обществените 
фондации в България"  
 

 Обществен благотворителен 
фонд – Благоевград - среща на 

 
 
 
 
 
 
 
 
ресторант „Джумайска среща”, 

 
 
 
 
 
 
 
7 декември, 
15:00ч.  

За подкрепа на благотворителни 
събития на местно ниво, които 
предоставят възможност за 
публична отчетност пред 
дарителите и обществеността и 
представяне на приоритетите в 
работата на фондациите за 
следващата календарна година.  
На тези събития се осъществява 

http://www.dfbulgaria.org/
http://www.mtel.bg/index.php?
http://www.store.ovi.com/
http://izberi.rbb.bg/
http://izberi.rbb.bg/
http://izberi.rbb.bg/how_to_donate.php
http://www.wcif-bg.org/news/0/322/New-news
http://www.wcif-bg.org/news/0/322/New-news
http://www.wcif-bg.org/news/0/322/New-news
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дарители и бенефициенти, 
обсъждане на резултатите от 
работата на фондацията през 
2010 и целите за 2011 

 

 Фондация "Обществен фонд - 
Пазарджик" - благотворителен 
коктейл за дарителите на 
фондацията, обсъждане на 
постигнатото през 2010 и 
целите за 2011 

 

 Обществен фонд – Лом - 
благотворителен концерт и 
търг по Кампания "Спортът е 
здраве", публичен отчет за 
дейността на фондацията през 
2010 

 

 Фондация “Обществен 
дарителски фонд – Стара 
Загора” организира  
«Благотворителна трапеза на 
обединена Европа»  - концерт и 
търг на ястия предоставени от 
ресторантите в града. 
Събитието се провежда 

Благоевград 
 
 
 
 
 
 
Община Пазарджик 
 
 
 
 
 
 
Читалище „Постоянство 1856”, Лом 
 
 
 
 
 
 
Регионален исторически музей, Стара 
Загора  
 

 
 
 
 
 
 
 
7 декември, 18:00 
 
 
 
 
 
 
15 декември, 
19:00 
 
 
 
 
 
16 декември, 
19:00 

директен контакт между 
дарителите на фондациите и 
организациите, получили 
финансиране.  
 

http://www.dfbulgaria.org/
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съвместно с осем 
неправителствени организации 
от града.  

 

 

http://www.dfbulgaria.org/

