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Информационен бюлетин  

Февруари 2012 г.  

За първи път “Борса на проекти и идеи” в  

Стара Загора 

 
Тежките метеорологични условия на 26 януари не попречиха на бизне-

са и гражданските организации в Стара Загора да се срещнат и реали-

зират първата „Борса на проекти и идеи‖ в Стара Загора. Събитието се състоя в Младежкия дом и бе организи-

рано от Фондация Лале в сътрудничество с Обществен дарителски фонд Стара Загора и Търговско-

промишлена палата Стара Загора с подкрепата на Община Стара Загора.  
 

Борсата беше открита от Мария Петкова, директор на Фондация „Лале‖ и Даниела Димитрова, директор на 

Обществен дарителски фонд Стара Загора. С удар на гонг, както повелява традицията, председателят на Тър-

говско-промишлената палата Олег Стоилов даде начало на събитието. 
 

Час след началото присъстващите граждански и бизнес организации бяха реализирали 43 сделки на обща 

стойност 57000 лева. От страна на бизнеса най-голям и равен брой сделки сключиха Търговско промишлената 

палата Стара Загора и фирмите „Алфа Визия‖ ЕООД, „Средна гора‖ и „Ройдев‖ ЕООД. От страна на гражданс-

ките организации с най-много сделки си тръгна Сдружение „Самаряни‖.  
 

Борсата бе организирана изцяло на доброволни начала с участието на хора от различни сектори.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доброволци бяха и всички хора, без които събитието не би могло да се проведе - водещият  Димитър Митев, 

актьор от Драматичен театър „Гео Милев‖ в Стара Загора; двамата счетоводители, които отговаряха за това 

всички сключени сделки да бъдат регистрирани и остойностени – адвокат Зорница Диклиева и Доброслав Доб-

рев; посредниците, които помагаха при осъществяването на контактите – Даниела Димитрова от Обществен 

дарителски фонд Стара Загора и Димо Димов от Сдружение „Самаряни‖; фотографите на събитието - младежи 

от Клуба по фотография към езикова гимназия "Ромен Ролан" Стара Загора. Борсата се проведе с подкрепата 

на Тръст за граждански общество в централна и Източна Европа. 

Какво се случи през януари 

Първо обучение за граждански организации в  

Бургас по проект “Борса на проекти и идеи” 

 
На 25 януари се проведе първо обучение за граждански органи-

зации по проекта за въвеждане на модела на борса на проекти 

и идеи в Бургас. Участваха представители на над 30 граждански 

организации от града. Събитието се проведе в зала ―Георги Ба-

ев‖ на Културен център ―Морско казино‖, която бе предоставена 

безвъзмездно от Община Бургас.   

Целите на обучението бяха участниците да разберат какво 

представлява „Борса на проекти и идеи‖ и как работи, да разви-

ят и упражнят умения за представяне на организацията си и да 

формулират взаимноизгодни „сделки‖ с бизнеса. 

Второ обучение по проекта ще се проведе на 22 февруари. Бор-

сата на проекти и идеи в Бургас се планира да се проведе през 

месец март.  
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Още през януари 

Откриване на Европейската година на активен живот на възрастните хора и со-

лидарност между поколенията, 18 – 19 януари 2012, Копенхаген 

 
Министерства на заетостта, Министерство на Социалните дела и 

интеграцията и Министерство на Здравеопазването на Дания 

организираха съвместно с Европейската комисия конференция за 

откриване на 2012 Европейска година на активния живот на въз-

растните хора и солидарността между поколенията.  

Конференцията се състоя на 18 – 19 януари в Копенхаген. При-

ветствия към участниците отправиха Мете Фредериксон, минис-

тър на заетостта на Дания; Ласло Андор, Европейски комисар по 

заетостта, социалната политика и включването; Джон Дали, Ев-

ропейски комисар по здравеопазване и политика за потребители-

те; Мариян Седмак, Президент на Европейска платформа AGE.   

В рамките на два дни участниците от всички страни членки на ЕС 

се запознаха с интересни практики, актуални изследвания, пози-

цията на бизнеса и гражданските организации. 

Коалицията за Европейска година 2012 се състои от над 40 организации и мрежи. Тя представи пътната карта 

за провеждане на годината, в която подробно са описани ангажиментите на членовете и конкретни предложе-

ния за постигане целите на годината.  
Фондация Лале бе представена на събитието като организация, която целенасочено работи за социално включ-

ване и солидарност между поколенията в България.  

 

Полезни връзки: 

Официален сайт на 2012 европейска година   

Изследване на Евробарометър за активния живот на възрастните хора  

Манифест за Европейски съюз на всички възрасти до 2020  

Пътна карта на Коалицията за Европейска година 2012  

Обща брошура Европейска година 2012 за активен живот на възрастните хора и солидарност между поколени-
ята — всеки има роля!  

Брошура на Европейска платформа AGE и Комитета на регионите ―Как да насърчаваме активен живот на въз-
растните хора в Европа — подкрепа от ЕС за местни-
те и регионални участници‖ 

Списък на членовете на Коалицията 2012 година   

 Предстоящи събития през февруари 

 Второ обучение за граждански организации в Бургас по проект ―Борса  на проекти и идеи‖ ще се със-

тои на 22 февруари в зала ―Георги Баев‖ на Културен център Морско Казино.  

 Информационна среща за граждански организации по проекта ―Борса на проекти и идеи‖ ще се про-

веде във Велико Търново на 24 февруари, от 10  часа в зала 302, етаж 3 на Общинска администрация 

Велико Търново, пл. "Майка България" № 2. Всички, които се интересуват от участие са поканени да заявят 

желанието си на rnikolova@tulipfoundation.net. 

Финансирани проекти по програма “Малки грантове” 

 

Фондация “Светлина за живот”, София  
 

Проект: Иновативни услуги в общността за хора с трайни физически увреждания  

Цел: Разширяване възможностите за социално включване на хората с трайни физически увреждания; осигуря-

ване достъп до услуги на трудно подвижни хора.  

Дейности: Предоставяне на индивидуална двигателна рехабилитация, психологическа подкрепа и консултации 

на 18 хора с трайни увреждания в Център за рехабилитация на лица с трайни увреждания, както и в семейна 

среда.  

Отпусната сума: 4 430 лева  

За контакти: Мария Терзиева  

София, 1606, ж.к. ―Красна поляна‖ 1, бл. 14, вх.Б, ап. 43  

Тел. 02 / 958 83 11; 0878 984 078  

lightforlife@abv.bg   

www.svetlinazajivot.com 

http://europa.eu/ey2012/
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/16&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://www.age-platform.eu/images/stories/23598_poster_everyone2012_v4.pdf
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