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Какво? Къде? Кога? Защо? 

 

Фондация „Помощ за 
Благотворителността в България”  
 (ФПББ) организира среща на институции, 
работещи в областта на културата (музеи и 
галерии) в София. Събитието е с фокус 
върху възможностите, които дава 
доброволчеството в сферата. Модераторите 
ще са екип от ФПББ и Радина Ралчева, PR 
експерт - GoGreen Communications и 
доброволец на фондацията.  
 

В American corner, в сградата на 
Софийска градска библиотека, 
пл. „Славейков” 4А. 

3 май от 9:30 до 
13 ч.  

 Ще можете да набележите 
конкретните възможности за 
доброволен труд на ваша 
територия 

 Ще научите как да комуникирате 
потребностите си  от доброволци 
чрез подходящи за вас 
информационни канали 

 Ще обсъдите дългосрочни ползи за 
вас от доброволческия ангажимент 
на фирмени служители  

 

http://bcaf.bg/
http://bcaf.bg/
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Български фонд за жените ще  участва 
в публична дискусия на тема:    
„Квотите за участие на жени в 
управлението”.  
Станимира Хаджимитова  от Фонда е сред 
основните лектори на срещата.  
 
 

 

 

В “Склада”, ул. “Бенковски” 11, 
ет. 4 

 
 

5 май,  

10.00-12.00 часа 
 
 

Дебатът, иницииран от в. “Пари”, ще търси 
отговор на въпросите: 

 Какво е присъствието на жени на 
отговорни позиции в България? 

 Какво пречи на жените да достигат 
и остават дълго в управлението? 

 Какви са инструментите за промяна 
и какъв е ефектът от въвеждането 
на квотния принцип в европейски 
страни? Какви са ползите и 
рисковете от въвеждането на 
квотите в България?   

 

Фондация за реформа в местното 
самоуправление организира 
дистанционни курсове, свързани с добрите 
практики на управление на местно ниво. 

Дистанционен курс "Прилагане 
на принципите на добро 
управление на местно ниво",  
 
Дистанционен курс на ФРМС 
„Превенция на корупцията на 
местно ниво” – вижте повече на 
http://www.flgr.bg/bg/cms/2011
/o/o/1075/o/o/1 
 

9 май – 19 юни 
2011 г. 
 
16 май - 3 юли 
2011 г. 
  
 
 

Курсовете са предназначени за 
представители на местните власти, НПО и 
читалища, журналисти,  студенти  по 
специалност „Публична администрация” и 
журналистика и  представители на 
бизнеса, които имат интерес да работят с 
общините и на местно ниво.  

Аурубис  България  организира 
пресконференция за представяне на 
партньорството между Аурубис България и 
олимпийския шампион по плувен маратон 
Петър Стойчев. За втора година 
компанията като генерален спонсор 
подкрепя олимпийския ни шампион.  

София 11 май 

Партньорството е част от стратегията на 
компанията да спонсорира т.н. "зелени 
спортове".  
 
 

http://www.bgfundforwomen.org/
http://www.flgr.bg/
http://www.flgr.bg/
http://www.flgr.bg/bg/cms/2011/o/o/1075/o/o/1
http://www.flgr.bg/bg/cms/2011/o/o/1075/o/o/1
http://www.aurubis.com/bg/home/
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GLOBUL и WWF организират за трета 
поредна година Национален ден на 
природните паркове.  
Като част от стратегията за екологична 
устойчивост GLOBUL Green  
Компанията  подкрепя  международната 
природозащитна организация WWF в 
акцията за почистване и опазване на 11-те 
уникални български природни парка, 
посещавани годишно от стотици хиляди 
туристи в България.  

В 11-те природни парка, които 
са най-голямата защитена 
територия в страната: 
Беласица, Златни пясъци, 
Персина, Сините камъни, 
Шуменско плато, Българка, 
Русенски лом, Рилски 
манастир, Врачански балкан, 
Странджа и Витоша 
 
А междувременно може да се 
регистрирате като доброволец 
на www.globulgreen.bg  
 

14 май  
 

За да се включите в :  

 почистването на туристически 
маршрути - пътеки, поляни, речни 
корита; 

 обновяването на местата за отдих и 
маркировката; 

 поставянето и възстановяването на 
информационни табели. 

 

За трета поредна година  VIVACOM 
подкрепя ФАМИЛАТЛОН - празник на 
семейния спорт, иницииран от Асоциация 
“Родители”.  

В Южния парк  14 май  

Инициативата има за цел да стимулира 
спортуването и здравословния начин на 
живот. Деца и възрастни ще могат да 
играят и пробват най-различни спортни 
дисциплини, да участват в състезания и да 
спечелят награди.  

Аурубис  България  организира Дни на 
отворените врати в Аурубис България, 
насочени предимно към местната общност, 
семействата на служителите на 
компанията, бивши служители пенсионери 
и т.н. 

В Пирдоп – в производствената 
база на компанията 

14-15 май 
За да се запознаете отвътре с процесите, 
технологиите, инвестициите и 
оптимизациите, направени до момента.  

Откриване на „Кутията на стълбите” на 
фондация „Джулай Джаз”, финансирана от 
Фондация “Работилница за 
граждански инициативи” 
по фонд „Хората решават”.  Събитието ще 
бъде последвано и от  среща с медиите в 
региона на 25 и 26 май.  
 

В Смолян и  Златоград  
 

17 май  

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.globul.bg/bg/
http://www.globulgreen.bg/
http://www.vivacom.bg/
http://www.aurubis.com/bg/home/
http://www.wcif-bg.org/news/0/322/New-news
http://www.wcif-bg.org/news/0/322/New-news
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Фондация Лале  организира обучения за 
граждански организации по проект  
“Борса на проект и идеи”.   
Събитието  се реализира с финансовата 
подкрепа  на Тръст  за Гражданско 
общество за Централна и Източна 
Европа. И с подкрепата на община 
Плевен и кмета Найден Зеленогорски.  

 
 

 
 

В Плевен  18 май  

Целта на обучението е да насърчи 
ефективно сътрудничество между бизнеса 
и нпо. Участниците ще се запознаят с 
технологията на организиране на Борсата 
и формулиране на добро предложение към 
бизнеса.  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.  

Ще бъде открита първата 
многофункционална фитнес зона на 
открито, изцяло финансирана от  
VIVACOM .  
Фитнес комплексът ще включва 
многофункционални спортни уреди за 
деца, възрастни и хора с физически 
увреждания. 
 

През втората половина на май В София  

Откритата фитнес площадка ще даде на 
гражданите безплатна възможност за 
спорт на открито в самия център на София. 
С реализирането на този проект 
компанията ще постави старт на 
дългосрочна и устойчива кампания, живот 
и облагородяването на градската среда.  

Фондация “Деметра”, финансирана от OAK 
Швейцария,  продължава работа по 
проекта си за деинституционализация:  
през май фондацията ще връчи 
сертификати на 15 младежи, успешно 
завършили курс по компютърна 
грамотност, ще се проведе състезание 
между младежите, които посещават 
професионален курс по готварство. На 14, 
15 Май ще се проведе обучение на 
възпитателите от четирите институции.  
Три момичета от “ Защитено жилище за 
млади хора с увреждания” ще бъдат 
настанени в общинско жилище.   

През целия май 
В Бургас и 
региона  

За да бъдат подкрепени младежитe от 
институции в прехода от институция към 
самостоятелен живот.  

http://www.tulipfoundation.net/
http://www.ceetrust.org/
http://www.ceetrust.org/
http://www.ceetrust.org/
http://www.vivacom.bg/
http://www.vivacom.bg/
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Откриване на VIVACOM Art Scena.  
За втора поредна година лятната сцена на  
VIVACOM ще предложи разнообразни 
културни събития с вход свободен за 
жителите и гостите на София.  

  

 

В градинката на НДК В края на май 

На сцената ще се случват много филмови 
прожекции, концерти, театрални 
постановки, литературни четения и други 
изненади през летните дни и вечери. В 
партньорство с телекома програмата на 
сцената тази година ще бъде удължена до 
октомври. 

Фондация Лале  ще предостави 
заплодени породисти юници на нови 16 
семейства с деца в селата в община Плевен.  

В региона на Плевен  През месец май 

Семействата ще получат и възможност за 

обучение и подкрепа – за отглеждането на 

животните и за осигуряване на семена, 

фураж и др.  

 VIVACOM ще подкрепи „СЕДМА 
СВЕТОВНА СРЕЩА НА 
БЪЛГАРСКИТЕ МЕДИИ”, която ще се 
състои в Амстердам.  Акцент на форума е 
дискусионен панел на тема "Каузата - 
новина или PR?  Социалните кампании на 
бизнеса в медиите" с активното участие на 
телекома 

В Амстердам  

 

 

 

От 25 до 29 май 
в Холандия. 

За повече обективност при отразяване на 

значимите социални инициативи на 

бизнеса в медиите.  

Фондация „Помощ за 
Благотворителността в България”  
и Американската търговска камара 
организира традиционните пролетни дни 
на доброволчеството.     

 

В София и по-големите градове 

на страната 

28 май -  
начален час за 
всички проекти: 
10.00. ч. 

 

За да подпомогнете избрана от вас кауза на 

публични институции или 

неправителствени организации - дневни 

центрове, домове, болници, училища, 

детски градини и т.н.  

http://www.vivacom.bg/
http://www.vivacom.bg/
http://www.tulipfoundation.net/
http://www.vivacom.bg/
http://bcaf.bg/
http://bcaf.bg/
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Фондация “Работилница за 
граждански инициативи” ( ФРГИ) 
очаква проектни предложения за 
финансиране по два фонда, 
администрирани от Работилницата – 
“Живо наследство” и “Толерантност”.  
 

Краен срок за подаване на 
проектните предложения за 
финансиране по фонд „Живо 
наследство” на ФРГИ 
 
 
Краен срок за подаване на 
документи за конкурса за 
финансиране на проекти за 
повишаване на толерантността 
към различията в обществото  -  
 
Вижте повече на 
http://www.wcif-
bg.org/новини/399 
 

27 май,  18:00 ч. 
 
 
 
 
 
 
 

30 май, 18:00 ч. 

 
 
 
  

Проектите представят на съвременен език 
традиции и обичаи от миналото по 
достъпен и атрактивен начин, въвличайки 
в процеса и местните общности.  

 

Проектите трябва да съдействат за 
създаване на обществената нетърпимост 
към езика и действията на омраза към 
определени малцинства. Приоритетно ще 
се подкрепят проекти, които предвиждат 
активно гражданско участие.  

 

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/новини/399
http://www.wcif-bg.org/новини/399

