София 1124
Ул. „Леонардо да Винчи” 4Б, ет. 2
Тел. /факс: (02) 951 59 78
http://dfbulgaria.org

КАЛЕНДАР НА СЪБИТИЯТА
НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА БЪЛГАРСКИ ДАРИТЕЛСКИ ФОРУМ

Май 2015

Какво?

Къде?

Кога?

Защо?

Благотворителен базар на домашно
приготвени вкусотии, организиран от
TELUS International

3 дни в трите
офиса на
TELUS
International в
България

Всеки
месец

Всички средства отиват за подпомагане на училището за
незрящи деца Луи Брайл в София, където компанията
провежда най-голямото тяхно събитие „TELUS Ден на
Подкрепа”, през последните 2 години. До сега успяват да
помогнат на ръковоството на училището да подмени
мебелите в класните стаи, през месец април съвместно с
друга компания са обзавели кабинета по музика
(https://www.facebook.com/187646607944030/videos/8890
49357803748/?pnref=story).

Всеки месец в TELUS International се
провежда благотворителна
разпродажба на домашно приготвени
вкусоти. Част от служителите,
доброволстват и приготвят вкусните
неща, които продават в рамките на 3
дни в трите офиса на TELUS
International в България.

Международна двудневна
конференция на Volonteurope, с
домакинството на Фондация Лале

Инициативата през месец май е фокусирана върху
закупуване на нови чинове за следващата класна стая.
Тази инициатива е израз на привързаността на
служителите на TELUS към училището Луи Брайл и
продължение на дейностите от TELUS Ден на Подкрепа.
Централен
военен клуб,
София.

7 и 8 май

Първият ден е посветен на темата за „Изолация на
хората от селските райони в ЕС” и ключовите фактори за
преодоляването на тази тенденция - подобренията в
пазара на труда, инфраструктурата и образованието,
доброволчеството, активното участие на хората от
гражданското общество. Ще бъдат представени примери
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от България, Албания и Хърватия.
Вторият ден ще отношенията между държава,
граждански и доброволчески организации, частен сектор,
медии, общности и граждани в развитието на
обществото. В темата за споделеното добро ще бъде
представена концепцията за Enabling state - държавата,
която осигурява възможности като алтернатива на
държавата, която решава и предоставя всичко. В панела
ще участват колеги от България, Обединеното Кралство,
Нидерландия, Полша.
Фондация „Благотворител”
организира заключителната среща
по проект „АБ на добродетелите” под
надслов – „Да пробудим
добродетелите – безценните
съкровища в характера на нашите
деца!”

Фондация „Работилница за
граждански инициативи“ обявява
резултатите от първия етап в
конкурса по програма „Дъга“

от 16.00 часа
в Сохо център
на ул. Искър
№4

8 май

От фондацията ще разкажат за опита на 12 студенти,
които работих с деца от първи до четвърти клас в 7
основни училища в София и ги научиха да „практикуват“
основни човешки добродетели - честност, справедливост,
смелост, щедрост... Ще разберете и какво мотивира
екипа на фондация „Благотворител” вече 5 години да
вярва във „вечните уроци” и да полага усилия часовете
по добродетелите да достигат до умовете и сърцата на
все повече деца, педагози и възпитатели.

20 май

На сайта на Фондация „Работилница за граждански
инициативи“ ще бъдат обявени одобрените идейни
концепции в първия етап от кандидатстването по
програма „Дъга“ 2015-2017.
Одобрени ще бъдат иновативни идеи за интегриране на
деца и младежи от уязвими групи, базирани на системен
подход за развитие на детето, неговото семейство и
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общност. До втория етап от канидатстването представяне на предложения за финансиране, ще бъдат
допуснати само одобрените от първия етап кандидати.
В рамките на два месеца от 1 март 2015 г. до 1 май 2015
г. групи от граждани, настоятелства, клубове, читалища,
сдружения, фондации или други граждански структури
имаха възможността да изпращат идейни концпеции за
подкрепа на детското и младежко развитие.
Максималният размер на безвъзмездното финансиране на
един проект е 30 000 лева, като е необходимо
кандидатите да осигурят най-малко 30% съфинансиране
на разходите по проекта.
„Дъга“ 2015 - 2017 се осъществява с финансовата
подкрепа на Фондация „Велукс“, Дания и цели да създаде
критична маса организации и съмишленици, които са
обединени от нуждата за инвестиране в детското
развитие, първичната превенция и неформалното
образование.
TELUS Дни на Подкрепа на TELUS
International

в гр.Пловдив

На 30 май

TELUS International ще проведе едно от най-важните си
събития от календара на КСО инициативите за 2015г. TELUS Дни на Подкрепа в Пловдив.
Тази година, за пръв път, инициативата ще се проведе в
София и в Пловдив. Усилията на над 150 доброволци ще
бъдат насочени към ремонтирането на къща от семеен
тип за настаняване на деца, част от Комплекса за
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Социални грижи за деца и семейства към
Община Пловдив.
Основните дейности, които ще се извършват за един ден
от служителите на TELUS International в Пловдив са
подмяна на всички подови настилки, пребоядисване
на спалните помещения, изграждане на специално
помещение за Арт занимания на децата, както и на
бесетка в градината и облагородяване на градинските
площи. Инициативата се извършва със специалната
подкрепа на Община Пловдив.
TELUS Денят на Подкрепа в София е планиран за
началото на месец септември, когато се очаква над 600
доброволци да дадат живот на философията на
компанията - "Да даваме там, където живеем!"
Изложбата „Пазители и
традиции“ продължава в
Пожарево, организирана от
Фондация „Работилница за
граждански инициативи“

село
Пожарево

целия
месец

Народно читалище „Васил Левски“, село Пожарево е
следващата дестинация, където ще бъде представена
пътуващата изложба „Пазители и традиции“. До края на
май всички гости и жители на селото, могат да разгледат
20-те фотографии на тема традиции, обичаи, празници и
фестивали в живота на българина.
Снимките са направени от фотографа Радич Банев по
време на фестивала „Живо наследство 2014“,
организиран от Фондация „Работилница за граждански
инициативи“. До момента изложбата беше показана в
Кюстендил, София и Бистрица.
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Повече информация за организациите, подкрепени по
програма „Живо наследство“ можете да видите във
виртуалния музей: http://zhivonasledstvo.bg/
Вход: свободен
Благотворителен фонд „Проф. д-р
Желязко Христов, д.м.” и КНСБ, със
съдействието на община Минерални
бани, Хасковска област, за поредна
година организират провеждането
на ХV-тият Международен детски
етнофестивал „Децата на Балканите
– сдуховност в Европа”, с който
всяка година отбелязват 1-ви юни Международен ден на детето.
Благотворителен фонд „Проф. д-р
Желязко Христов” осигурява
финансиране за настаняването и
изхранването на близо 2000 деца –
участници в етнофестивала. Връчват
се награди (купи и грамоти) на
класираните и се раздават рекламни
материали на участниците и гостите
(фланелки, брошури, плакети за
участие).

от 10 ч. в
31 май
Летния театър
на Минерални
бани,
Хасковска
област

ХV-тият Международен детски етнофестивал ще
продължи до 1-ви юни. В него ще вземат участие деца от
различни региони на страната и от различни етноси,
както и гости от Молдова, Хърватия, Румъния, Турция,
Македония, Сърбия, Босна и Херцеговина и др.
Всяка година се събират около 2000 деца-участници,
придружители и гости на етнофестивала. Най-добре
представилите се изпълнители през двата фестивални
дни, ще бъдат поканени да участват в заключителен
Галаконцерт, който ще се проведе преди връчването на
наградите на отличените участници.
Етнофестивалът предоставя възможност за творческа
изява и развитие на младите таланти. Стимулира се
развитието на потенциала на децата в извън училищна
среда, създава се чувство за ангажираност и отговорност,
което носи своя възпитателен ефект, като учи децата на
взаимно уважение и партньорство.
Паралелно с концертната програма, ще бъдат
организирани съпътстващи дейности – представяне на
традиционни занаяти, кулинарни конкурси, пленер
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(рисуване под открито небе) и други развлекателни и
образователни занимания за децата.
Реализирането на фестивала се осъществява с помощта
на дарители от цялата страна.
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