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Какво? Къде? Кога? Защо? 

 
Публично отчитане на резултатите от 
дарителската кампания на 
Райфайзенбанк  "Избери, за да 
помогнеш 2010 г." 
 

 
 
 
Конгресен център 
 “Рейнбоу Плаза”,  София 
 
  
 
 

1 февруари  
12.30ч. в 

През 2010 г. втората дарителска кампания 
«ИЗБЕРИ, ЗА ДА ПОМОГНЕШ» подкрепи 
30 общественозначими благотворителни 
проекта на неправителствени организации, 
болници и институции в 4 основни сфери: 
здравеопазване, култура и образование,  
еко проекти, социална сфера.  

http://www.dfbulgaria.org/
http://www.rbb.bg/bg-BG/
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Фондация Лале  организира 
информационна среща с представители на 
гражданския сектор в гр. Пловдив и 
Пазарджик.  Проектът  се реализира с 
подкрепата на Тръст  за Гражданско 
общество за Централна и Източна 
Европа.  
 

 
 
В Заседателната зала на  
Община Пловдив;  
В община Пазарджик.   
 
 

На 3 
февруари:  
от 11 ч – в 
Пловдив,  
от 15.00 – в 
Пазарджик 

На срещите, организирани с подкрепата на 
двете общини,  ще бъде представен  моделът 
“ Борса на проекти и идеи”, както и целите и 
планираните дейности по проект 
„Стопанските и нестопанските организации 
заедно”. 

 
Фондация “Благотворител” 
организира семинар за активно поведение 
на пазара на труда за младежи от SOS 
Детски селища и ДДЛРГ „П. Р. Славейков” 
в София. Обучението е част от 
дългосрочния проект „Социална и 
професионална адаптация” на фондацията.  
 

В София.  
 
И младежи от дом „Олга 
Скобелева” в гр. Пловдив ще 
започнат курсове по избор до 
края на месеца. 

5 февруари  

 
Семинарът ще помогне на младите хора да 
изберат  подходящия езиков, професионален 
или кандидатстудентски курс, който да  
започнат през февруари.  
 

М-Тел. ще обяви сумата, която 
компанията е дарила през 2010 г. за 
различни социални каузи. 

В София  
В началото на 
февруари  

Операторът традиционно подкрепя  
различни важни каузи в социалната, 
образователна и културна сфера – ще бъдат 
обобщени резултатите от инвестициите в тях 
през 2010г.  

                          

Аурубис България :   

 открива новопостроено 
разширение на пенсионерски клуб 
в гр.  Пирдоп на обща стойност 110 
000 лева;  

 Подписва социална програма с 

В Пирдоп и Златица  
През 
февруари  

За по-добро качество на живот на хората от 
районите на Пирдоп и Златица, за повече 
развлечения за хората след пенсионна 
възраст и възможности за спортуване на 
младите.  

http://www.dfbulgaria.org/
http://www.tulipfoundation.net/
http://www.ceetrust.org/
http://www.ceetrust.org/
http://www.ceetrust.org/
http://www.blagotvoritel.com/
http://www.mtel.bg/index.php?
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община Златица на обща стойност 
220 000 лева;   

 Открива рампи за велосипеди - 
дарение от Аурубис България на 
СОУ "Сава Савов", гр. Пирдоп.  

 

 
За да отбележат началото на Европейската 
година на доброволчеството, Фондация 
Лале  и Национален алианс за работа с 
доброволци  организират Национална 
среща „Ролята на доброволците в България 
в Европейската година на 
доброволчеството” с участието на повече от 
60 организации от цялата страна, 
работещи в сферата на доброволчеството.  

 

В София, в Конферентен център 
„Венус” 
 

На 11 
февруари 

Целта на срещата е да предложи форум за 
обсъждане на въпроси от значение за всички 
доброволчески организации в България: 
тяхната роля, най-важните  
предизвикателства и задачи в настоящата и 
в следващите години.  

М-Тел.подкрепя кампанията за детска 
пътна безопасност "Приказка за пътя". 
Предстоят първите интерактивни 
спектакли.   

В най-голямата ледена пързалка 
на Балканите – M-Tel Rink.  

средата на 
февруари 

За да се учат децата как да избягват пътни 
инциденти и да оказват първа помощ на 
пострадали при произшествия.  

http://www.dfbulgaria.org/
http://www.tulipfoundation.net/
http://www.tulipfoundation.net/
http://www.mtel.bg/index.php?
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Пощенска банка организира церемония 
по награждаването на стипендиантите в 
програмата „Силен старт с Пощенска 
банка”.   

В средата на месец февруари  

Банката, заедно с министъра на 
образованието, младежта и науката Сергей 
Игнатов и останалите партньори на проекта, 
ще награди 50-те деца, които са се справили 
най-добре в конкурса за есе на тема “ Изгони 
скуката от училище”. На министъра ще бъде 
връчена специално подготвена книга с идеи 
и препоръки към МОНМ  - първият учебник 
написан от ученици.  

Фондация Лале  организира обучение 
на граждански организации в община 
Русе по метода “Борса на проекти и 
идеи”. Участници са повече от 20 
организации от града и общината. 
Проектът е с подкрепата на община 
Русе по проект, финансиран от Тръста 
за Гражданско общество за 
Централна и Източна Европа.  

на 24 февруари.  

В кръглата 
зала на 
Община 
Русе.  

За по-ефективно сътрудничество и повече 
реални проекти между бизнеса и нпо.  

 

http://www.dfbulgaria.org/
http://www.postbank.bg/
http://www.tulipfoundation.net/
http://www.ceetrust.org/
http://www.ceetrust.org/
http://www.ceetrust.org/

