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Какво? Къде? Кога? Защо? 

Фондация “Работилница за граждански 
инициативи” ви кани на Церемонията по 
връчването на Шестите годишни награди „Заедно”, 
които отличат най-добрите дарителски кампании.  
 

В Гранд Хотел 
София. 

5 юли  Ще научите коя е :  
Най-добра кампания на неправителствена организация;  
Най-ефективна кампания (като съотношение между набрани и 
изразходвани за реализиране на кампанията средства); 
Най-добро сътрудничество между бизнес и НПО; 
Частен дарител с кауза (физическо лице). 

Финал на студентския конкурс за медна скулптура 
"Аурубис - медното сърце на България", който 
Аурубис  България  организира съвместно с 
Националната художествена академия.   

 

В София През юли  В конкурса вземат участие студенти четвърти курс от 
специалност "Скулптура", които имат задачата да създадат 
проект на медна скулптура. Журито, което оценява проектите, 
включва петима преподаватели от НХА и трима представители 
от Аурубис България. Най-добрият проект ще бъде реализиран 
и скулптурата ще бъде поставена пред административната 
сграда на компанията.   

Фондация Лале  организира Информационна 
среща с неправителствените организации и 
бизнеси от София по проект „Борса на проекти и 
идеи”, с подкрепата  на Тръст  за Гражданско 
общество за Централна и Източна Европа. 
 
 

София  
Зала “Комодо” 

12 юли Ще бъде представена концепцията за „Борса на проекти и 
идеи” пред неправителствени организации, които имат 
желание да се включат. 

http://www.dfbulgaria.org/
http://www.wcif-bg.org/
http://www.wcif-bg.org/
http://www.aurubis.com/
http://www.tulipfoundation.net/
http://www.ceetrust.org/
http://www.ceetrust.org/
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Какво? Къде? Кога? Защо? 

Фондация Лале  организира Въвеждащ семинар за 
фамилните конференции по проект ”Вяра в 
семейството”, финансиран от Фондация 
„Уникредит”. 

София 14-15 юли  Целта е да се представи концепцията за фамилните групови 
конференции, възможността и начините моделът да се  
приложи в България.   
Лектор ще бъде Rob van Pagée, Директор на Холандския център 
за фамилни групови конференции “Eigen Kracht Centrale” и един 
от основателите на Европейската мрежа за фамилни групови 
конференции.  

Фондация Лале  организира Пета работна среща 
за организациите, финансирани по Програмата за 
подкрепа за деца и семейства в общността с цел 
превенция на настаняването в институции и 
обучение за оценка на ефекта. Програмата се 
осъществява с финансовата подкрепа на OAK 
Швейцария. 

Търговище 18-19 юли Целта на срещата е да се обмени информация и опит между 
организациите и да се коментират разработените модели за 
подкрепа за деца и семейства в общността с цел превенция на 
настаняването в институции. 

Аурубис  България  организира среща на 
световния ни шампион по плувен маратон Петър 
Стойчев с детски спортни клубове от Пирдоп и 
Златица и служители на Аурубис.  

В Пирдоп и 
Златица 

През юли  Петър Стойчев ще се срещне с млади спортни надежди от 
Пирдоп и Златица, както и със служителите на компанията. 
Форматът на събитието е неформален и приятелски и по-скоро 
цели един млад и реализиран спортист да мотивира децата да 
спортуват.  

Фондация Лале  организира Информационна 
среща с неправителствените организации и 
бизнеса по проект „Борса на проекти и идеи”, 
финансиран с подкрепата  на Тръст  за Гражданско 
общество за Централна и Източна Европа. 

Търговище 
Варна  
Бургас 
Стара Загора 

18 юли 2011 
20 юли 2011 
21 юли 2011 
22 юли 2011 

Представяне на концепцията за „Борса на проекти и идеи” пред 
местните граждански  организации и бизнеса.  

 

http://www.dfbulgaria.org/
http://www.tulipfoundation.net/
http://www.unicreditgroup.eu/en/Sustainability/Unidea.htm
http://www.unicreditgroup.eu/en/Sustainability/Unidea.htm
http://www.tulipfoundation.net/
http://www.oakfnd.org/
http://www.oakfnd.org/
http://www.aurubis.com/
http://www.tulipfoundation.net/
http://www.ceetrust.org/
http://www.ceetrust.org/

