ФОРУМ „УСКОРИ УСПЕХА“
18 февруари 2022
Програма:
13.00 Откриване. Елица Баракова, Людмила Атанасова, Фондация BCause
13.15 – 14:45 Дарителите, доброволците и известните личности:
•
•
•
•

•
•

Милена Нейова от Сдружение „Прегърни ме“: как Георги Господинов, Тео Ушев,
Марта Вачкова прегръщат „невидимите деца“
Деян Петров и 4-ма доброволци от Фондация „Доброволците на Свв.Георги“ за
камиончето за топла храна и привлечените няколкостотин дарители
Мария Данева от Сдружение „Самаряни“ за детската площадка за настанените в
Кризисния център деца; как помогнаха Рут-Констанс Койнарска, 8Б клас на СМГ
и Руми от Fitnesinstruktor
Обществен дарителски фонд – Стара Загора: Олег Стоилов за кампанията
„Спътникът „Интеркосмос“ 40 години по-късно“ и Даниела Димова за
привличането на бивши възпитаници на старозагорски училища като дарители на
училищата си днес
Веселина Генадиева от Paysafe за служителите, които избират да даряват на
каузи от Platformata.bg през цялата година
Невена Димитрова от КонтурГлобал Марица Изток 3 за местните каузи, редовното
дарителство на служителите и подкрепата на компанията.

14.45 – 14:55 Пауза
14.55 – 15:30 Менторите: професионална помощ в търсене вниманието на
дарителите. Елементите в една кампания, които са ключ към успеха:
•
•
•

Елена Матеева, Българско дружество за връзки с обществеността: защо БДВО се
включи в Акселераторите
Диляна Йорданова, „Тек екпъртс“: на кого и как една организация да разказва за
себе си и защо
Владимир Керелезов, „Телъс“: историите убеждават, защото хората вярват на
истории

15.30 – 16:00 Щедър вторник в Русия
Светлана Корничьова, КАФ–Русия за това как се постига мрежа от 4000 партньори,
2000 събития и 27 милиона рубли, Юлия Фролова, Комитет срещу изтезанията,
Нижни Новгород за кампанията, която насочи вниманието към проблемите на
възрастните хора, човешките права, домашното насилие и насилието над животни.

Форумът „Ускори успеха!“ е част от поредица дейности в рамките на Проектът „Информиране,
ангажиране, успех!“ , който се осъществява от Фондация BCause с финансовата подкрепа на
Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по Фонд Активни граждани България в рамките на
Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Основната цел на проект
„Информиране, ангажиране, успех!“ е подобряване на капацитета и устойчивостта на
гражданския сектор, в това число на гражданските организации.
Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по
Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за
съдържанието на публикацията се носи от фондация BCause и при никакви обстоятелства не
може да се приема, че този документ отразява официалното становище на
Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на
Фонд Активни граждани България.“
www.activecitizensfund.bg

