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Какво? Къде? Кога? Защо? 

 

Аурубис  България  организира празник 
в дома за деца без родителски грижи в 
Златица.  

Гр. Златица. 1 юни 

Така 1 ви юни се превръща едновременно в  
празник за децата от институцията, които  
усещат близост и подкрепа и за 
служителите на Аурубис, които могат да 
зарадват малките с внимание и да се 
чувстват полезни.  

Райфайзенбанк представя  дарението, 
направено от благотворителната кампания 
"Избери, за да помогнеш", за Национално 
читалище "Луи Брайл".  

Гр. София, Национално 
читалище "Луи Брайл" 
 

1 юни  
Благодарение на дарението са отпечатани 
детски книги на брайл.  

Българска Фондация 
Биоразнообразие (БФБ), община Бургас, 
Българско дружество за защита на птиците 
и дирекцията на ПП „Странджа” 
организират ПЪРВИЯ БУРГАСКИ ЗЕЛЕН 
ФЕСТИВАЛ. Изложението е  част от 
Програмата на ЗЕЛЕНИТЕ ДНИ В БУРГАС 
(1-7 юни 2011 г.)  

Гр. Бургас, лятната сцена 
„Охлюва” в Морската градина. 

4 и 5 юни  
 

На щандове под отворени шатри ще бъдат 
предлагани сертифицирани био-продукти, 
произведени в Бургаски регион, както и 
продукти, произведени на територията на 
Природен парк „Странджа” по щадящ 
природата начин. Ще бъдат представени и 
възможностите за природосъобразен 
туризъм около Бургаските езера и в 
Природен парк „Странджа”.   

http://www.dfbulgaria.org/
http://www.aurubis.com/bg/home/
http://www.rbb.bg/bg-BG/
http://www.bbf.biodiversity.bg/
http://www.bbf.biodiversity.bg/
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Сдружение "Трансформатори", "Си Ви Ес - 
България" и Район "Панчарево" към 
Столична община организират акция по 
почистването на терена около 
изоставеното табло на гребната база в 
Панчарево.  Акцията ще положи 
официален старт на проекта "ТаблоID", 
финансиран по програмата "Място за 
живот 2011" на Фондация Екообщност ,  
осъществявана с подкрепата на Фондация 
"Чарлз Стюарт Мот". 
 

Панчарево  
04.06.2011, от 
10:00 - 18:00 ч. 

Проектът "ТаблоID" цели да ревитализира 
изоставеното съоръжение на брега на 
езерото в Панчарево с помощта и идеите 
на местни граждани, доброволци и гостите 
на столицата. Идеята е това място да се 
превърне в един приветлив кът за 
извън/градски туризъм и спорт и 
пространство за културни и социални 
събития.   

 VIVACOM в партньорство със списание 
“Тема” стартира нов конкурс за студенти 
под мотото „Всичко, което ни свързва”, 
който ще продължи до края на лятото. 
Този път младежите ще могат да  се 
конкурират със снимка. Снимките ще 
бъдат оценявани от петчленно жури – Иво 
Хаджимишев, Георги Лозанов, Петър 
Ганев, Теодор Янев и големият победител 
от първото издание на конкурса Георги 
Мерджанов.   

Подробности очаквайте на 
сайта на списанието:  
http://temanews.com/ 
 

На 4 юни 

Десетте най-добри снимки ще бъдат 
публикувани в списание “Тема”, а първите 
три ще получат и парични награди – 5 000, 
3 000 и 2 000 лв.  

Представяне на резултатите по проекта 
„Кутия на стълбите” на Фондация „Джулай 
Джаз” пред медиите.  
Проектът е финансиран  от Фондация 
“Работилница за граждански 
инициативи” по фонд „Хората решават”.   

В Смолян и  Златоград  
 

6 и 7 юни  

Кутията е мястото, където обществото ще 
може да погледне и разпознае 
неформалното обучение и опит като 
реално постижение. Проектът насърчава 
доброволчеството и свързването на 
младите хора с потенциални организации, 
за които биха могли да работят.   

http://www.dfbulgaria.org/
http://www.bepf-bg.org/
http://www.mott.org/
http://www.mott.org/
http://www.vivacom.bg/
http://temanews.com/
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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 VIVACOM  ще открие първия 
Бебешориум в Приют Богров – чисти и 
светли пространства за изоставени малки 
кучета.  
 

С. Богров  
В началото на 
юни 

 
 
Основната идея е те да бъдат гледани в 
добри условия и осиновени, с цел 
намаляване броя на бездомните кучета в 
столицата.  
 

 

М-Тел. и Nokia още през ноември се 
обединиха зад благотворителна 
инициатива в помощ на две детски 
градини в столицата, които се нуждаят от 
реновиране и обезопасяване на 
площадките за игра. Сега площадките вече 
са готови.  

В София  На  7 юни 
Ще се състои официалното откриване на 
реновираните детски площадки на двете 
детски градини 

Можете да номинирате най-добрите 
дарителски кампании за шестите годишни 
награди „Заедно”,  учредени и провеждани 
от Фондация “Работилница за 
граждански инициативи”.  Събитието 
ще се проведе на 5 юли 2011 в Гранд Хотел 
София.  

 

Повече информация за 
наградите,  както и 
формулярите за номиниране 
можете да намерите на   
www.wcif-
bg.org/развиваме_дарителствот
о/награди_заедно/2011 

 

До 10 юни  

За да отличите: :  

 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) 

http://www.dfbulgaria.org/
http://www.vivacom.bg/
http://www.mtel.bg/index.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/развиваме_дарителството/награди_заедно/2011
http://www.wcif-bg.org/развиваме_дарителството/награди_заедно/2011
http://www.wcif-bg.org/развиваме_дарителството/награди_заедно/2011
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Обществен фонд за гражданите на Варна, 
подкрепен от Фондация “Работилница 
за граждански инициативи” по 
програма „Развитие на обществените 
фондации в България и в партньорство с 
община Варна организира 
„Благотворителен бал в подкрепа на 
талантливите деца и младежи на Варна”.  

 
 
В галерия „Графит” в гр. Варна 
(бул. „Княз Борис I” 65).  

 

 

 

16 юни, в 19:00 
часа.  

Под мотото на инициативата  „Посади 
идея, сподели опит, отгледай мечта!” ще се 
търси подкрепа на талантливите деца на 
Варна.  

 
Фондация Лале  организира “Борса на 
проект и идеи”.   
Събитието  се реализира с финансовата 
подкрепа  на Тръст  за Гражданско 
общество за Централна и Източна 
Европа.  
 
 
 

Борса на проекти и идеи в 
Пловдив, 
 
Борса на проекти и идеи в 
Пазарджик, 
 
Борса на проекти и идеи в Русе 

21 юни  
 
 
28 юни  
 
 
29 юни  

Целта на борсите е да насърчи ефективно 
сътрудничество и реалните проекти между 
бизнеса и нпо.  

Фондация “Работилница за 
граждански инициативи” ( ФРГИ)  

провежда Международен младежки 
форум,  който ще събере 100 участника на 
възраст между 18 и 25 от Азия и Европа,  
активисти или работещи или в 
гражданския сектор. Проектът  е 
финансиран от Европейската комисия по 
програма „Младежта в действие”. Повече 
информация за форума можете да 
намерите на  
http://www.youthindevelopment.org/ 

 

В София 
24, 25 и  26 юни  
 

В рамките на три дни младежите от 
България, Латвия, Испания, Китай, 
Тайланд и Виетнам ще обсъждат  въпроси 
свързани с Целите на хилядолетието за 
развитие, ще споделят практически опит 
от работата си по тях и ще разработят идеи 
за общи проект. 

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.tulipfoundation.net/
http://www.ceetrust.org/
http://www.ceetrust.org/
http://www.ceetrust.org/
http://www.wcif-bg.org/news/0/322/New-news
http://www.wcif-bg.org/news/0/322/New-news
http://www.youthindevelopment.org/
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Представяне на дарението, направено от 
благотворителната кампания на 
Райфайзенбанк "Избери, за да 
помогнеш" за изграждане на екопътека в 
природен парк "Рилски манастир" 
  
 

Природен парк “Рилски 
манастир” 

28 юни  

За изграждане на екопътека в природен 
парк "Рилски манастир" 
  
 

Фондация “Благотворител” 
финансирана от OAK Швейцария,  
организира пресконференция, на която  ще  
бъдат споделени постигнатите резултати от 
реализирането на проект  „Добродетели”.    
 

Прес - клуб  “София Прес”, ул. 
„Славянска” № 29, ет. 7. 

30 юни от 11.00 
часа 

 
Благодарение на проекта 300 деца от 3 
детски градини вече проявяват в 
общуването помежду си повече учтивост, 
честност, уважение,  търпение, щедрост, 
състрадание, увереност. 

 

 

http://www.dfbulgaria.org/
http://www.rbb.bg/bg-BG/
http://www.blagotvoritel.com/

