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Академия за социални
предприемачи, октомври 2016

Академията за социални предприемачи е
интензивна практично-ориентирана програма за
личности с интерес и/или желание за развитие в
сферата на социалното предприемачество.

Целта на програмата е да създаде ново поколение социални предприемачи,
които да получат знанията и практическите умения за постигане на значима
социална промяна и едновременно с това изграждането на устойчив бизнес
модел при стартирането и развитието на собствените им организации и
проекти.

Програмата предлага практично обучение включващо:

1. Практични работни сесии, основани на международни методологии и
бизнес инструменти на шведската мрежа за социално предприемачество
Reach For Change, Lean LaunchPad (Steve Blank, Stanford University),
Strategyzer и други.
2. Споделяне на опит от успешни практици, бизнес и социални експерти като
Красимира Величкова, изпълнителен директор на Български дарителски
форум, Христо Христов, изпълнителен директор на Нетинфо и други.
3. Нетуъркинг събития за обмяна на опит, идеи и контакти между
участниците, ментори, експерти, партньори, инвеститори и професионалисти
с интерес и опит в сферата на социалното предприемачество у нас и в
чужбина.
4. Работа по конкретни казуси в сферата на интеграцията на деца с
увреждания, промяна на образованието отдолу-нагоре, здравословен начин
на живот на младежите, личностно развитие и проф. ориентиране, и изкуства
за социална промяна.

Академията за социални предприемачи се осъществява от фондация
Промяната (част от мрежата на Reach for Change) и The Business Institute.

За 25-те най-добри кандидати ще бъде осигурена стипендия, която да покрие
75% от таксата за участие.

Краен срок: 25 август 2016 г.

http://www.se-academy.bg/


Национален фотоконкурс „Моето
училище е най-хубавото“

Конкурсът е първият по рода си на тази тема и е
за ученици от I до XII клас. За участие са
поканени и учениците от българските неделни
училища в цял свят.

Желаещите да участват в конкурса изпращат свои авторски снимки на
имейл адрес: konkurs@azbuki.bg – „За фотоконкурса“.

Допустими са изображения, показващи аспекти, свързани с училищния живот
(сгради, лица, дейности и други). Всеки може да участва с до три свои
фотографии. Снимките се изпращат в .jpeg формат и размер, не по-голям от
2Mb за всяка снимка. Дългата страна на снимката не трябва да е по-голяма
от 3000 пиксела.

Краен срок: 1 ноември 2016 г.

Журналистическа платформа дава
награда за международни
разследвания

Глобалната журналистическа платформа
Hostwriter, която свързва журналисти, блогъри и документалисти, обяви
годишната си награда за най-добър съвместен материал - hostwriterPrize
2016. Идеята на инициативата е да насърчи допълнително общата работа
между членове на мрежата.

Условията за кандидатстване включват: журналистическият материал да
бъде публикуван преди 31 август, 2016 г, в неговата разработка да са
участвали повече от един журналист и платформата Hostwriter да е била част
от подготовката му.

Краен срок: 31 август 2016 г.

http://www.mon.bg/?go=page&pageId=4&subpageId=1320
http://www.aej-bulgaria.org/bul/p.php?post=7527


Подкрепа за независими журналисти
и иновации

Програмата за независима журналистика
подкрепя обещаващи инициативи, водени от
отделни лица или колективи, които се стремят да
подобрят своята журналистика при трудни

обстоятелства, като например автокрация, насилие, репресии, или бедност,
или в моменти на голяма възможност, като първи демократични избори,
споразумения за мир, или масивни социални мобилизации.

Програмата поддържа също и начинания, които се стремят да ангажират още
повече своята публика, да експериментират с разказване на истории,
разработване на нови източници на приходи, или в мрежа с връстниците си
зад граница или невидими граници, създадени от екстремистки групи или
организирана престъпност.

Могат да кандидатстват местни и международни организации, мрежи,
стартиращи фирми и неформални групи, участващи в производството на
журналистика при трудни обстоятелства, разследваща журналистика, или на
свободата на изразяване и защитата на журналистите.

Краен срок: 30 юли 2016 г.

https://www.opensocietyfoundations.org/grants/supporting-independent-journalism-and-innovation-20160212


Покана за представяне на
предложения за насърчаване на
HEPA мерки и действия в политиката
за бежанците

Обща цел на поканата е насърчаването на здравето и физическата активност
(health-enhancing physical activity - HEPA) в ЕС и националната политика. 
Конкретна цел е насърчаването на по-широк достъп до практикуването на
спорт и физически дейности от бежанци.

Проектите трябва да включват местни спортни организации и да вземат
предвид равенството между половете. Един проект трябва да включва най-
малко 100 бежанци.

Общият бюджет, предназначен за съфинансирането на проекти, възлиза на
600 000 евро.

Максималният размер за всеки грант ще бъде 60 000 евро.

Приносът на ЕС не може да надвишава 80% от общите допустими разходи по
проекта.

Краен срок: 9 септември 2016 г.

4 гранта за участие във FILfest за
социални предприятия, 4-6 десември
2016, Catania, Italy

Идеята на фестивала е да се подчертае как социалните предприятия могат
успешно да преодолеят изключително сериозните планетарни
предизвикателства като екологичното обновяване, управлението на
природните ресурси, намаляването на риска от бедствия, изменението на
климата, миграционните потоци. Могат ли социалните предприятия да
отговорят на локални и глобални нужди, с цел подобряване на социалното
сближаване и благосъстоянието на човека в бъдеще?

Кой може да кандидатства: Социални предприятия в области като
социалното селско стопанство, отговорна консумация, рециклиране и
развитие на алтернативни начини за управление на природните ресурси,
отпадъци, изменението на климата и рисковете от бедствия.

Краен срок: 30 юли 2016 г.

http://ec.europa.eu/sport/calls/2016/eac-s16_en.htm?utm_content=buffer7120e&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer
http://siracusa.impacthub.net/en/2016/06/27/filfest-2016-call-for-partecipation/


ООН Жени: Укрепване на капацитета
на организациите на жените за
мобилизиране на общността и
овластяването на жените

Организацията на обединените нации за
равенство между половете и овластяването на жените (ООН Жени) търси
предложения от международни организации за програма, озаглавена
"Укрепване на капацитета на организациите на жените относно
мобилизиране на Общността и овластяването на жените", която се фокусира
върху подкрепата на правителството и гражданското общество в равенството
между половете и прилагането на национални и международни ангажименти.
Целта е да се подпомогне изграждането на капацитета местни партньорски
организация на гражданското общество на ООН Жени в най-засегнатите от
конфликти страни от Източна Европа.

ООН Жени, основани на визията на равенство на половете, залегнали в
Хартата на Обединените нации, работи за отстраняване на:

� дискриминация срещу жените и момичетата;
� овластяване на жените;
� постигането на равенство между жените и мъжете като партньори, за
развитие, човешки права, хуманитарна дейност, мир и сигурност.

Краен срок: 9 август 2016 г.

DRLA-DRLAQM-16-087 Global Anti-
Corruption Consortium Projects

Бюрото за демокрация, права на човека и труда
към Държавния департамент на САЩ (DRL)
обяви открит конкурс за приблизително 24-36
месечен глобален проект за подпомагане на
разследванията и усилията за борба с
ендемичната корупция.

DRL ще предостави грант от 3 млн. щ.д. на консорциум (предварително
съществуващ или нов) на няколко неправителствени организации, които
заедно имат глобален обхват.

Краен срок: 31 август 2016 г.

http://procurement-notices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=31405
http://www.grants.gov/
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