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Какво? Къде? Кога? Защо? 

 

                  Аурубис България :   

 организиране на детско тържество 
за деца без родителски грижи и 
посещение на служители на 
Аурубис България в дом "Майка и 
дете", гр. Златица.  

 Аурубис България финансира 
социална програма за интеграция 
на ромско население чрез 
осигуряване на заетост на трайно 
безработни лица в  Златица. 

 

В Златица  

 8 март  
 
 
 
 

 през март  

Компанията инвестира във всички области 
на социалния живот с идеята хората от 
региона, където Аурубис оперира, да имат 
по-висок стандарт, а децата – повече 
възможности за спорт, отдих и развлечения.  

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

В зала "Устрем” на Младежки 

дом в Пазарджик.  

В Заседателната зала на 

Общински Съвет Пловдив.  
 
 

10 ти март – 
Пазарджик 
11 март – 
Пловдив  

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

http://www.dfbulgaria.org/
http://www.tulipfoundation.net/
http://www.ceetrust.org/
http://www.ceetrust.org/
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Европа.  

 
 

“Лале”. Присъстващите ще 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.  

М-Тел.  подкрепя кампанията за детска 
пътна безопасност „Приказка за пътя”. 
Проектът има за цел да подготви и 
образова младите хора, които са реални 
участници в пътната обстановка чрез 
интерактивни спектакли на открито.  
  

Ледена пързалка M-Tel Rink , 
езерото Ариана, София,  
 
23 СОУ, бул. Ситняково, София,  
      
Централен площад в Стара 
Загора 
 

 
12 март  
 
 
23 март  
 
29 март  
 
 

Когато 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 рисковете на пътя.   

Фотоизложба  „Живо наследство” по 
проект на Фондация “Работилница за 
граждански инициативи” 
 (ФГРИ) гостува в гр. Плевен.   
Програма „Живо наследство” се 
осъществява с финансовата подкрепа на 
фондация „Америка за България”.  

В галерия „Илия Бежков”, бул. 
„Скобелев” 1, гр. Плевен 

Изложбата 
ще бъде 
открита на 15 
март от 17:00 
ч.  

Изложбата интерпретира по различен начин 
фолклора и оживява специфични за отделни 
региони на страната ритуали, празници, 
предмети от бита, игри...Местните 
инициативи не само възстановяват дадена 
традиция, но предлагат и алтернативи за 
запазването й. Едновременно с това 
осъвременяват различни нейни аспекти, за 
да изглежда по- близка до младите хора.  

Събития по повод 15-тата годишнина на  
Фондация „Помощ за 
Благотворителността в България”  
(ФПББ) –  среща на “Клуб Приятели на 
ФПББ”, съвместна дискусия с Община 
София и бизнес закуска с Американската 
камара в България 
 

Дискусия в Зала на Общински 
съвет, София 
  
Закуска,  Зала “Александър” на 
Радисън Блу 
 

16 март от 10 
до 12,30 часа 
  
17 март от 
8,30 часа 
 

ФПББ отбелязва 15 години работа с 
български неправителствени организации и 
в подкрепа на  дарителските програми на 
фирми и техните служители в България. В 
събитията от първата част основен гост и 
лектор ще бъде учредителят на фондацията 
и носителят на Outstanding Leadership Award 
от британските Charity Awards за 2009 
Майкъл Брофи, в момента Председател на 
Лондонската обществена фондация. 

http://www.dfbulgaria.org/
http://www.ceetrust.org/
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://bcaf.bg/
http://bcaf.bg/
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Асоциация "Деметра", Бургас  изпълнява 
проект  "Умения за успешна социална 
интеграция след институционална грижа", 
финансиран от OAK Швейцария. 

 и VILLUM FONDEN, Дания. Той включва  
провеждане на професионални курсове,  
психологическа подкрепа за деца от 
институции, възможности за намиране на 
работа и т.н.  

В Бургас  

През целия 
март – пет 
събития в 
рамките на 
проекта.  

Целта на проекта е свързана с улесняване на 
интеграцията на деца от институции, чрез 
повишаване на възможностите за 
професионална и социална реализация и 
подготовка за преход към самостоятелен 
живот. 

Церемония по връчване на годишните 
награди на  фондация “Искам бебе” 
“Ангели на благодарността” 2010 
с изложба на ръчно изработени кукли с 
автор Жени Костадинова.  
С подкрепата на NIVEA Baby.  

Национален исторически музей   
25 март 2011 
г., 18.00 ч 

В подкрепа на каузата на хората с 
репродуктивни проблеми.  

Фондация Лале  организира публична 
церемония “Проект на Годината”, на която 
ще бъдат обявени отличените проекти и 
организации в традиционния вече конкурс. 
Наградите са специално изработени от 
проф. Георги Чапкънов.  

 

В София   

 

края на март 
За да отличи най-добрия социален проект на 

България за изминалата година.   

 

http://www.dfbulgaria.org/
http://www.oakfnd.org/
http://www.oakfnd.org/
http://www.iskambebe.bg/
http://www.nivea.bg/Experience/baby-care/Baby-Care-Module#/home
http://www.tulipfoundation.net/

