
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Брой 65 • 30 март – 5 април 2011 

 

Мария Брестничка 

maria.brestnichka@nmd.bg 

София 1202  

ул. Цар Симеон №55, ет. 2  

тел./факс: 02/9888207 

www.nmd.bg 

СЪДЪРЖАНИЕ 

НОВИНИ ОТ ОФИСА НА НМД 

Ромски организации алармират за 
сериозна грешка в избора на 
финансираните проекти за ромска 
интеграция 

Становище на НМД по проект «Приеми 
ме» 

НМД се свърза със Съюза на юристите 
относно ратифицирането на Конвенцията 
за защита от сексуално насилие 

Работна среща в МОМН за училищните 
тоалетни 

Посещаемостта на сайта на НМД расте 

Бюлетинът вече на Портала на НПО 

НМД участва в работна среща на 
тематична група „Деца в алтернативна 
грижа‖ на Eurochild 

Участваме в семинар по приемна грижа 

НМД в семинар на Амалипе 

НОВИНИ ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ И ДРУГИ 
ОРГАНИЗАЦИИ  

Ден на отворените врати в Център за 
обществена подкрепа 

200 пловдивчани събраха над 250 чувала 
с боклук край Гребната база 

Обява за работа от фондация ПИК 

ИНСТИТУЦИИ И ДЕЦА В БЪЛГАРИЯ 

Започват обучения за развиване на 
мрежата от социални услуги във всички 
области на страната 

„Младежта в действие‖  постига най-
добра  реализация сред  европейските 
програми у нас 

Трета кръгла маса за обсъждане на 
концепцията за нов закон за 
предучилищното и училищното 
образование 

Обявление за подбор на 2 местни 
координатори за изпълнение на проект 
„Детство за всички‖ 

Изграждат 9 центъра от семеен тип 

ПОЛИТИКИТЕ ЗА ДЕЦА В ЕВРОПА 

Европейската комисия публикува доклад 
за демографското състояние през 2010 

Европейската комисия предлага стратегия 
за социално включване на ромите 
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Новини от офиса 

 на НМД 
 

Новини  

от членовете и от други 

организации 

 На 14 април Вяра Иванова ще присъства на семинар 
на тема „Какво е нужно за успешното настаняване на 
приемното дете и Критерии при избор на приемни родители‖. 
Семинарът е организиран от Столична община съвместно с 
Фондация "Приятели 2006".  
 

 Мариана Банчева участва в двудневен семинар, 
организиран от Центъра за междуетнически диалог и 
толерантност „Амалипе‖, на който бяха представени 
проектите „Насърчаване на традиционни и маргинализирани 
ромски общности‖ и „Да доконеш „недокосваемите‖ – борейки 
се със старите и новите стереотипи за ромите‖. Целите на 
проектите са свръзани с това да бъдат подпомогнати 
общностите да поемат отговорност за своята промяна и да 
бъдат изградени мрежи за подкрепа на този процес, 
включващи институциите, работещи на местно и областно 
равнища и организации – представители на местните 
общности. Ключови теми, по които ще се търси промяна са 
уредените и ранните бракове, ранното напускане на училище, 
неравното третиране на жените, домашното насилие и др. 
 

 
 

Уважаеми колеги, 
 

Екипът на Центъра за обществена подкрепа на SOS Детски 
селища България, има удоволствието да Ви покани на 

ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ 
8 април 2011 г 

на тема  
„ШАНС ДА ПОМОГНЕМ НА ОЩЕ ЕДНО СЕМЕЙСТВО‖,  

който ще се състои от 12 до 16 часа в сградата на ЦОП с 
адрес: пл. „Райко Даскалов‖ № 2А, тел. 02/9815158., гр. София. 
 
 

  
200 пловдивчани събраха над 250 чувала с боклук край 

Гребната база 
 

 Около 200 души се включиха в почистването на над 10 
дка защитени зони от НАТУРА 2000 - "Река Марица" и „Марица 
- Пловдив", в района на парк "Отдих и култура" край Гребната 
база, съобщиха от общината. Доброволците от Национална 
скаутска организация, Клуб "Вертикал", АIESEC Пловдив, 
„Зелени балкани", People to people, "Протягам ти ръка", други 
неправителствени организации, общински служители и 
граждани събраха над 250 чувала с отпадъци, както и стари 
автомобилни гуми и брони. 
 Зам.-кметът Георги Титюков се включи в акциите по 
ваденето на над 10 автомобилни гуми от река Първенецка. 
Трябва да се забрани движението на моторни превозни 
средства в защитените зони и вече обмисляме вариант за 
поставянето на метални колчета или камера, които да не 
позволяват преминаването на автомобили в защитените зони, 
обясни той. 
 Доброволците също бяха категорични: „Въпреки че 
през октомври миналата година почиствахме този район, днес 
отново искаме да покажем на гражданите, че природата е 
богатство, което трябва да пазим. Искаме да научим 
гражданите и децата ни на отговорност и всички заедно да 
обединим усилията си и върнем чистия облик на прекрасната 
ни природа. Искрено се радваме, че днес повече хора са се 
заразили от добрия ни пример миналата година и огромният 
брой граждани е достатъчно красноречиво доказателство за 
това". 
 

 Георги Богданов присъства на пресконференция, 
дадена от ромски организации, които алармират за сериозна 
грешка, допусната от българската администрация в МОМН по 
оперативната програма „Развитие на човешките ресурси‖ 
(ОПРЧР). Според подадената от тях информация са 
подкрепени само 48 от подадените 417 проекти за ромска 
интеграция, като тези проекти са на организации, които не са 
познати и известни. Причината за отхвърлянето на 90 % от 
подадените проекти според писмо на Министерство на 
образованието е, че в тях са включени не само ученици от 
малцинствата, но и от мнозинството!. Ромските организации 
категорично възразяват на това и смятат, че интеграцията е 
невъзможна без участието на деца от всички етноси. 
Становището на ромските НПО може да бъде видяно на 
http://amalipe.com/?nav=news&id=777.  
 На 4 април беше публикувано и становището на 
Министерството на образованието, младежта и науката. 
http://www.minedu.government.bg/news-home/2009/11-04-
04_stanovishte.html  
 

 На 01 април НМД изпрати до АСП и ДАЗД становище 
по проект „Приеми ме‖. Становището е изработено в 
съответствие с опита на редица организации, членове на 
НМД в предлагането на услугата „приемна грижа‖ и е 
подкрепено от Национална асоциация за приемна грижа. 
Пълния текст на становището можете да видите в секция 
„Позиция‖ на страницата на НМД: www.nmd.bg  
 

 НМД продължава с усилията в посока 
ратифицирането на Конвенцията на Съвета на Европа за 
защитата на децата срещу сексуална експлоатация и 
сексуално посегателство. Информирахме представители на 
Съюза на юристите в България за проблемите на 
ратификацията и изразихме надежда, че ще подкрепят 
застъпническата ни кампания. Съюза на юристите в България 
разполагат със становището на НМД и анализа по отношение 
съвместимостта на българското законодателство с 
Конвенцията и необходимото приспособяване, изготвен от 
ИСДП. 
 

 В рамките на кампанията на НМД за училищните 
тоалетни на 5 април в МОМН ще се състои работна среща 
между представители на различни институции – МОМН, МЗ, 
НСОРБ, Столична община, директори на училища и експерти 
от НМД. Целта на срещата е да се начертаят стъпките към 
постигането на адекватни условия във всички училищни 
санитарни възли. На срещата ще бъдат представени и 
стандартите на Уелс за училищни тоалетни. 
 

 За месец март в сайта на НМД са регистрирани 9 500 
уникални посещения. Интернет страницата остава един от 
най-добрите инструменти за външна комуникация на 
дейностите на Мрежата, като става все-по посещаема и 
разпознаваема като източник на информация за случващото 
се в сферата на децата и семействата и организациите, които 
работят с тях.  
 

 Бюлетинът на НМД вече може да бъде намерен и на 
страницата на Информационния портал за 
неправителствените организации в България. Така той 
достига до много по-голям брой получатели.  
 

 Георги Богданов и Вяра Иванова ще участват в 
работна среща на тематична група „Деца в алтернативна 
грижа‖ на Eurochild. Срещата ще се проведе на 7 април в 
Прага. Темата на срещата е „Засилване на ролята на НПО, 
занимаващи се с детски права, в процеса на 
деинституционализация чрез ефективно усвояване на 
структурните фондове‖. Георги Богданов ще представи 
ситуацията в България по поставената тема. 
 

http://www.ngobg.info/bg/messages/1782-200-%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%B8-%D1%81%D1%8A%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D0%B4-250-%D1%87%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D1%81-%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%BA
http://www.ngobg.info/bg/messages/1782-200-%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%B8-%D1%81%D1%8A%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D0%B4-250-%D1%87%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D1%81-%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%BA
http://amalipe.com/?nav=news&id=777
http://www.minedu.government.bg/news-home/2009/11-04-04_stanovishte.html
http://www.minedu.government.bg/news-home/2009/11-04-04_stanovishte.html
http://www.nmd.bg/
http://www.ngobg.info/bg/index.html
http://www.ngobg.info/bg/index.html
http://www.ngobg.info/bg/index.html
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България 

 
 

 
 

 
Employment type: Full-time 
Location: Applied Research and Communications Fund, 5, 
Alexander Zhendov Str., Sofia  
Position description:  

You will have the opportunity to develop and implement research, 
advocacy and educational projects on issues of importance to 
Bulgaria, the European Union and the Western Balkans. You will 
be able to work with leading experts, researchers and policy 
analysts in Bulgaria and the European Union in the major areas 
of engagement of the Safer Internet Program of ARC Fund, a 
leading Bulgarian think-tank:  

 Design and implementation of various awareness raising 
 and training activities for children, parents, teachers and 
 professionals 

 Development of innovative educational and awareness 
 raising methodologies and resources 

 Research on ICT developments, online behavior of 
 minors, changes in Internet use and online habits 

 Analyses of legal, economic and social factors 

 Policy formation with the aim to create a safer online 
 environment for the minors 

 Partnership building with public bodies, IT businesses 
 and other NGOs  
Requirements:  

 Bachelor’s degree in Political / Social sciences; 
 Psychology, Pedagogy; Master’s or PhD is an 
 advantage 

 minimum of 2 years of either academic or professional 
 experience in an English language professional or 
 academic environment  

 fluency in English (second major EU language will be 
 considered an advantage)  

 computer literacy - spreadsheets, presentations; Internet 
 skills (literacy in statistical software is an advantage)  

 creative thinker and strong written and analytical skills 

 organizational, communicational and presentation skills  

 ability to work under pressure and against strict 
 deadlines  
You are expected to be well-organized and able to adapt to a 
varying workload. You should have a strong sense of 
responsibility as well as adaptability and flexibility, team work, 
initiative and enthusiasm. 
Responsibilities:  

 conduct research and write analytical texts under 
 ongoing projects 

 manage project development and negotiation 

 analyze and comment on statistical data 

 manage outreach, communications and present the 
 research findings to stakeholders and to the media  

 interact with partners  
At ARC Fund we offer: 

 competitive salary (commensurate with experience) 

 professional working environment built around people 
 who are passionate about their work  

 flexible working hours  

 opportunities to develop one’s interests and ideas  

 career development  

 opportunities to travel internationally  
Please note: Only shortlisted candidates for interview will be 

contacted.  
Deadline for applications: 15 April 2011 Application: Please, 

send your CV in the EuroPass format, motivation letter, contact 
information and a writing sample in English (3 to 5 pages) only 
via email to recruitment@online.bg  

No phone calls, please! 

 
Започват обучения за развиване на мрежата от социални 

услуги във всички области на страната 
 
 Държавната агенция за закрила на детето, 
Министерството на труда и социалната политика, Агенцията 
за социално подпомагане и УНИЦЕФ започват съвместни 
обучения. Те ще се проведат в рамките на областното 
планиране, разширяване и развиване на мрежата от 
социални услуги в процеса на деинституционализация в 
България. 
 Основните теми, които ще бъдат дискутирани по 
време на форумите, са: създаване и функциониране на 
структурите за управление, координиране и мониторниг на 
областната стратегия за социални услуги, изпълнение на 
Визията за деинституционализация, постигнатите резултати 
до момента по проект „Детство за всички‖, механизми за 
съгласуване на функциите и ролите на областно ниво, 
развиване на услуги за ранно детско развитие и участие на 
общините в проекта за „Социално включване‖. 
 
 
 
„Младежта в действие‖  постига най-добра  реализация сред  

европейските програми у нас 
 

 „През 2010 г. по програма „Младежта в действие‖ са 
реализирани 188 проекта за повече от 2 милиона и 200 
хиляди евро. Това означава 100% усвояемост на средствата, 
което я поставя сред най-ефективните от европейските 
програми в България‖, заяви зам.-министър Петя Евтимова 
при откриването на годишната среща за оценка на дейността  
на програма „Младежта в действие‖ и ЕВРОДЕСК. Успешната 
реализация на тази програма в страната предоставя 
възможности за младите хора чрез неформално учене да се 
развият ключови умения и компетенции, които са определящи 
не само за личностното развитие, но и за развитието на 
обществото в страната ни, подчерта г-жа Евтимова.  
В заключение зам.-министър Евтимова благодари на екипа на 
Националния център „Европейски младежки програми и 
инициативи‖ за добрата координация и за всекидневните 
усилия по осъществяването на програмата. 
 
 
Трета кръгла маса за обсъждане на концепцията за нов закон 

за предучилищното и училищното образование 
 

 Зам.-министърът на образованието, младежта и 
науката Милена Дамянова гостува на Гимназията за чужди 
езици „Екзарх Йосиф I‖ в гр. Ловеч. В централния салон на 
училището г-жа Дамянова приветства присъстващите 
ученици, с които се проведе дискусия по въпросите, засягащи 
Концепцията за нов закон за предучилищното и училищното 
образование. „Много важна част от реформата е участието на 
всички заинтересовани страни и учениците са една от тези 
страни‖, каза зам.-министър Дамянова. Тя изрази 
убеждението си, че те имат формирана гражданска позиция, 
която трябва да бъде чута чрез допитване до всички тях. 
 
 
 

Обявление за подбор на 2 местни координатори за 
изпълнение на проект „Детство за всички‖ 

 
 Обявление за избор на местни координатори по 
проект „Детство за всички‖ от Агенция за социално 
подпомагане.  
 

http://www.arcfund.net/
http://www.arcfund.net/
mailto:%20recruitment@online.bg
file:///C:\Documents%20and%20Settings\niki\My%20Documents\e-bulletin-materiali\���������%20����,%20�����%20��%20�����%20�����������%20��%20�����%20��%20��������,%20��:%20���������%20�%20�������������%20��%20�����������%20��%20����������,%20������������%20�%20����������%20��%20����������%20���������%20��%20��������%20������,%20����������%20��%20�������%20��%20���������������������,%20������������
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Политиките за деца в 

Европа 

Европейската комисия публикува доклад за демографското 
състояние през 2010 

 
 Европейският съюз, с население от половин 
милиард, е изправен пред важни демографски промени. 
Въпреки тенденцията на застаряване на населението, 
раждаемостта започва отново да се повишава,  
продължителността на живота продължава да нараства и ЕС 
продължава да привлича голям брой имигранти. 
 Тези тенденции са отбелязани в третия доклад за 
демографското състояние, публикуван съвместно от 
Евростат, статистическата служба на Европейския съюз и на 
Генерална дирекция "Трудова заетост, социални въпроси и 
включване на Европейската комисия. 
 Целта на този доклад е да покаже най-новите факти и 
данни, необходими за информиран дебат относно 
демографските предизвикателства. Той предоставя 
информация за историческите и съвременните тенденции в 
раждаемостта, очакваната продължителност на живота и 
миграцията, както и прави преглед на структурата на 
населението по възраст и състав семейство.  
 
 

Европейската комисия предлага стратегия за социално 
включване на ромите 

 
 През първата седмица на април ЕК ще предложи 
стратегия за промотиране на социалното включване на 
десетте милиона роми, които живеят в ЕС. Тя ще включва 
цели за образование, настаняване, заетост и здравеопазване. 
 Стратегията е създадена от Вивиан Рединг, комисар 
по правосъдието, основните права и гражданството и Ласло 
Андор, комисар за заетостта, социалните политики и 
включването.  
 Стратегията ще бъде първият политически документ 
на ЕС, който ще съдържа изберими цели за включване на 
ромите. Една от тези цели е постигане на 100% посещаемост 
на основното училище от ромските деца; в момента средният 
процент в българия, Латвия, Румъния и Словакия е 42.   
 
Повече информация можете да видите тук. 
 

 
Ева Борисова, член на УС на асоциация „Родители―: Да 

отделим взор от магистралите, да погледнем децата 
 

 Наскоро МОМН оповести нова концепция за Закон за 
училищното образование. Ще се превърне ли тя реално в 
закон в рамките на това Народно събрание, още е рано да се 
каже. Едно обаче е ясно – времето за реформи, а изглежда и 
решителността, изтичат като пясъчен часовник. Финансовата 
рамка до края на мандата на настоящето правителство не 
подсказва готовност за сериозни инвестиции в 
образованието. Отчайващите резултати от международните 
проучвания все по-малко всяват възбуда сред 
образователните експерти. Ще имаме ли сила да отделим 
поглед от колите и магистралите, да погледнем в очите на 
децата си? Ще имаме ли сили да променим отчайващата 
загуба на най-хубавите години от живота им и да им помогнем 
да намерят смисъл в училището, в ученето, в живота? 
 
 

Закриват 20 училища 
 
 Около 20 училища ще бъдат закрити наесен. Това 
съобщиха от образователното министерство за „Телеграф― 
ден след като правителството одобри националните 
програми, изпълнявани от МОМН. Една от тях осигурява 
финанси именно за школа, които трябва да бъдат затворени. 
С тях се осигуряват например обезщетения на съкратените 
преподаватели, транспорт на децата до новите им школа – 
обикновено в други населени места. 
 
 

Българчета палят първата си цигара на 8 години 
 
 Минималната възраст, на която българите палят 
първата си цигара, е 8 години, а максималната 64 години. 
Това сочат резултатите от проучване на НЦИОМ, поръчано от 
финансовото министерство. Средната възраст, на която у нас 
започват активна употреба на тютюневи изделия, е 19 години. 
Три четвърти от пушачите у нас са пропушили на възраст 
между 16 и 25 години. 43 процента е достигнал делът на 
пушачите на възраст над 14 години, като най-пристрастени 
към тютюна и тютюнопушенето са хора на възраст от 30 до 39 
години. 
 
 

Милена Дамянова: Целодневното обучение няма да е 
задължително 

 
 Интервю със заместник-министъра на образованието 
Милена Дамянова за целодневната форма на обучение, 
гимназиалните етапи и достъпа до образование 
 
 

Училище-мъчилище или… 
 
 „Започвам училище в 9 ч. Всяка стая е в различен 
цвят. Кабинетът по химия е със специален под, върху който, 
ако се разлее нещо отровно, няма опасност. Има 
интерактивни дъски, на които вървят презентации на уроците. 
Ако някой отсъства, може си вземе урока виртуално. 
 Любимият ни час е по медитация – време, което 
всеки отделя за себе си. Спортът е важна част от обучението, 
както и изкуството.― 
 

Децата и семействата в 

медиите
 

 

 
Изграждат 9 центъра от семеен тип 

 
 Девет центъра от семеен тип за настаняване на деца, 
лишени от родителски грижи, ще бъдат изградени във 
Варненско до средата на следващата година, съобщи шефът 
на Регионална дирекция „Социално подпомагане" Емануил 
Манолов. Седем от жилищата ще са в морската столица, а 
останалите две в Провадия и Долни Чифлик. Във Варна ще 
бъде изградено и защитено жилище. 
 Отделните общини обмислят точно къде да бъдат 
разположени жилищата и от кой тип да бъдат, каза още 
Манолов. Очаква се строежът на центровете да започне през 
лятото на тази година. Във всяко жилище ще има възможност 
за настаняване на 12 деца. Предвидени ще бъдат и по 2 
места при нужда от спешно настаняване. 
 През първите два месеца на на 2011-а на 
територията на областта има 12 нови кандидат-приемни 
родители, посочи Манолов. В момента те са в процес на 
проучване и обучение от социалните работници. 34 са 
децата, които се ползват от услугата приемни грижи. 
 9 са осиновените деца по реда на националното 
осиновяване за първото тримесечие на тази година, 
информираха от дирекцията. Пред Варненския окръжен съд 
тече процедура по осиновяване на 2 деца, а други 18 са в 
процедура по международно осиновяване. 
 

http://eurochild.org/index.php?id=549#news_shortcut2086
http://eurochild.org/index.php?id=549#news_shortcut2086
http://eurochild.org/index.php?id=549#news_shortcut2077
http://eurochild.org/index.php?id=549#news_shortcut2077
http://www.europeanvoice.com/article/imported/strategy-sets-targets-for-education-and-jobs/70680.aspx
http://nmd.bg/news/eva-borisova-tchlen-na-us-na-asotsiatsiya-roditeli-da-otdelim-vzor-ot-magistralite-da-poglednem-detsata/
http://nmd.bg/news/eva-borisova-tchlen-na-us-na-asotsiatsiya-roditeli-da-otdelim-vzor-ot-magistralite-da-poglednem-detsata/
http://nmd.bg/news/zakrivat-20-utchilishta/
http://nmd.bg/news/balgartcheta-palyat-parvata-si-tsigara-na-8-godini/
http://nmd.bg/news/milena-damyanova-tselodnevnoto-obutchenie-nyama-da-e-zadalzhitelno/
http://nmd.bg/news/milena-damyanova-tselodnevnoto-obutchenie-nyama-da-e-zadalzhitelno/
http://nmd.bg/news/utchilishte-matchilishte-ili/
http://www.ngobg.info/bg/messages/1769-%D0%B8%D0%B7%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D1%82-9-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%80%D0%B0-%D0%BE%D1%82-%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B5%D0%BD-%D1%82%D0%B8%D0%BF.html


 

 

Възможности за 

финансиране 
   

Втора фаза на конкурса "Овластяване на безвластните по 
време на криза" 

 Институт "Отворено общество" – София обявява 
конкурс за финансиране на проекти на групи в неравностойно 
положение – фаза 2. 
 Основната цел на конкурса е да допринесе за 
социалното и икономическо приобщаване на 
маргинализирани групи (малцинства; деца в риск; самотни 
родители; възрастни хора; хора с увреждания; хора, живеещи 
в изолирани и отдалечени населени места и др.) във време 
на икономическа и финансова криза.  
 Конкурсът е отворен за кандидатстване за 
неформални граждански групи на хора в неравностойно 
положение, както и за организации с нестопанска цел, чиято 
мисия е насочена към работа с групи в неравностойно 
положение.  
 Повече за условията на конкурса можете да 
прочетете тук.  
Крайният срок за подаване на документи е 29 април 2011г.  
 
Покана за представяне на предложения за 2011 г. за непреки 

действия по многогодишната програма на Общността за 
защита на децата при използване на интернет и на други 
комуникационни технологии (По-безопасен интернет) 

 
 С настоящото Европейската комисия приканва към 
представяне на предложения за действия, които да бъдат 
финансирани по програмата „По-безопасен интернет―.  
Краен срок за получаване на всички предложения: 4 май 2011 
г. до 17,00 часа (люксембургско местно време). 

 
Покана за представяне на кандидатури 2011 г. 

Втора програма за действие на Общността в областта на 
здравето 

В рамките на втората програма за действие на Общността в 
областта на здравето (2008—2013 г.) ( 1 ) днес официално се 
обявява покана за представяне на кандидатури за „Здраве — 
2011 г.―.  
Крайният срок за представяне на предложения за всяка 
покана е 27 май 2011 година. 

 
Фондация Америка за България 
Приоритетни области - изкуство и култура, гражданско 
общество, образование, социална сфера и културен туризъм 
 
Фондация Лале - Програма за малки грантове 
Максималният размер на финансовата подкрепа е до 6000 
лева. Продължителността на проекта - до 12 месеца. 
 
ФРГИ - Фонд "Неотложна гражданска намеса" 
Основна цел на фонда е да се откликне на неотложна нужда 
за разрешаване на местен проблем. 
 
ФРГИ с програма за дарения на лицензиран софтуеър 
Дарения на лицензиран софтуерен продукт на Майкрософт 
 
ФРГИ - Фонд за развитие на капацитета на НПО 
Фондът за развитие на капацитета на НПО има за цел: 

- да насърчи НПО да полагат целенасочени 
усилия за развитие на своя организационен 
капацитет чрез създаване на специфични 
организационни документи, стратегии, планове и 
т.н.;  

- да съдейства за организационното развитие на 
НПО като улесни достъпа им до качествени 
консултантски/обучителни услуги.  

 
Още възможности за финансиране, конкурси и състезания 
можете да видите тук.  
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