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Годишна дарителска конференция на БДФ 
„Филантропията. Начин на употреба” 

11 декември, 2014 г., в хотел „Балкан“, София 

Основни акценти: 

 Може ли филантропията да променя обществата или това е твърде наивно  
очакване? 

 Какви са взаимоотношенията между донорите, държавата и неправителствените 
организации в централна и източна Европа? 

 Как разказването на дарителски истории вдъхновява хората да даряват повече и 
по-ефективно? 

 Дали социалното предприемачество е новият двигател за постигане на социална 
промяна? 

 Какви промени в полето на филантропията носят Венчър инвеститорите? 

 Как дарителите разбират, че са постигнали своите цели? Възможна мисия ли е 
измерването на ефекта от техните инвестиции? 

Програма 

График Панели Лектори 

9.00 – 9.30 Регистрация  

9.30 -10.00 Откриване Атанас Славов, съветник в кабинета на 
министъра на правосъдието и Красимира 
Величкова, директор Български 
дарителски форум 

10.00 – 11.30 
Сложните 
взаимоотношения между 

държава, донори и 
неправителствени 
организации 

Анна Черниш, Украински дарителски 
форум; 

Андраш Нун, фондация „Autonomia”, 
Унгария; 

Атанас Славов, съветник в кабинета на 
министъра на правосъдието; 

Проф. Евгений Дайнов, Център за 
социални практики; 

Райна Гаврилова, фондация „Институт 
Отворено общество”, Ню Йорк; 

Модератор: Пролет Велкова, Дарик 
радио 
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Въпроси: 

11.30 – 11.45 Кафе пауза  

11.45 – 13.15 
Как разказването на 
дарителски истории 
вдъхновява хората да 
даряват повече и по-
ефективно? 

 

Евгения Друмева, гл.редактор Vesti.bg 

Джейсън Франклин, Bolder Giving, САЩ; 

Цецка Радева, фондация „Светът на 
Мария”, България; 

Черил Чапмън, City Philanthropy, 
Великобритания; 

Модератор: Красимира Величкова, 
Български дарителски форум 

Въпроси: 

13.15 – 14.00 Обяд  

14.00 – 15.30 Социалното 
предприемачество - 
двигател за постигане на 

промяна 

Елица Баракова, фондация „Помощ за 
благотворителността в България”; 

Ева Кончал, European Venture 
Philanthropy Association; 

Майкъл Нортън, Centre for Innovation in 
Voluntary Action, Великобритания; 

Юрий Вълковски, фондация „Reach For 
Change”; 

Модератор: Любен Панов, Български 
център за нестопанско право 

15.30-15.45 Кафе пауза  

15.45 – 17.15 Измерване на социалното 
въздействие – мисия 
възможна?  

Иванка Цанкова, Фондация „Америка за 
България”; 

Лукаш Островски, Фондация „STOCZNIA”, 
Полша 

Рут Уейтли, SIAA – Network, Social Impact 
Analysts Association; 

Модератор: Мария Петкова, фондация 
„Лале” 

17.15 – 17.30 Закриване  

http://www.vesti.bg/
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Съпътстващи събития  

10 декември, сряда,  

от 15.00 ч. в офиса на Български център за 

нестопанско право, на ул. „Христо Белчев” 

3, ет. 2 - вход с покани.  

 

 

„Какво се случва с гражданския сектор в 

централна и източна Европа: примери от 

Украйна и Унгария”  

В разговора ще вземат участие Анна 

Черниш,  директор на Украинския 

дарителски форум и Андраш Нун, директор 

на Фондация Autonomia, Унгария. 

12 декември, петък,  

от 9.30 ч. в Американския център, пл. 

„Славейков", №4 A – вход свободен 

Лекция "Нови тенденции в развитието на 

филантропията в САЩ" - от Джейсън 

Франклин, изпълнителен директор на 

дарителската онлайн библиотека "Bolder 

Giving", която разказва вдъхновяващи 

примери на дарители за различни каузи, 

социален предприемач, съветник към 

институционални комисии и агенции по 

въпросите на младежкото развитие, дарител.  

 
 

 


