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Фондация „СИЙД“ търси доброволци за краткосрочен проект в
Италия в рамките на Европейска доброволческа служба

За повече информация: http://youthub.bg/2019/04/kratkosrochen-eds-proekt-v-italiya-26avgust-19-septemvri-2019g/
Място: Италия
Период на провеждане: 26 август – 19 септември 2019 г.
Изпращаща организация: Фондация „СИЙД“
Организатор: ARCS
Идея на проекта:
Проектът се състои от две фази. Първата включва трекинг с продължителност от 8 дни
в National Park of Monti Sibillini. Доброволците ще бъдат придружавани от
туристически гид и ще имат за задача да отразяват състоянието на природата, също и
щетите, причинени от земетресението в Централна Италия през 2016. Доброволците ще
спят в палатки, като всяка вечер ще бъдат на различна локация.
Втората част на проекта ще бъде в Camporotondo di Fiastrone – село, в което
доброволците ще отседнат в хостел и ще бъдат включени в дейности като:









Сутрин ще подкрепят работници в почистването на общински зелени пространсва,
поддръжка на пътища, разрушени от земетресението, лека поддръжка на обществени
сгради
Следобяд ще работят в медийната библиотека на общината, където ще работят с
материалите, събрани по време на трекинга и ще развият онлайн стратегии за
промотиране на Parco dei Sibillini.
Профил на участниците:
18-30 години
с опит в къмпингуването и трекинга
добро физическо състояние
опит в комуникациите и с дигитални умения (желателно, но не задължително)
опит в дейности, свързани с околната среда (желателно, но не задължително)
Такса за участие: Тази възможност се финансира в рамките на програма Еразъм+.
За повече информация: http://youthub.bg/2019/04/kratkosrochen-eds-proekt-v-italiya-26avgust-19-septemvri-2019g/

МЛАДЕЖКА ПРОГРАМА Youth Citizen Entrepreneurship
Competitionnavabg

Youth Citizen Entrepreneurship Competition е глобална младежка програма и онлайн
платформа, която подкрепя при прилагането на 17-те цели за устойчиво развитие.
Млади хора на възраст от 15 до 35 години от цял свят са поканени да представят своите
иновативни идеи и проекти с обществено въздействие, които изпълняват една или
повече от 17-те цели за устойчиво развитие.
Краен срок: 30.06. 2019 г.
За повече информация: http://nism.bg/bg//articles/view/281.mladejka-programa-youthcitizen-entrepreneurship-competitionnavabg.html

Работилница за дизайн на космическа станция, 21 - 27 юли 2019

Краен срок: 30 април 2019 г.
Институтът за космически системи към Университета в Щутгарт, Германия, ще
проведе за 40 студенти и млади специалисти от всички дисциплини и националности
Работилница за дизайн на космическа станция, 21 - 27 юли 2019 г.
Кандидатите следва да знаят английски език, да имат интерес към космическите полети
и умения да работят в международен, мултидисциплинарен екип.
Семинарът е безплатен и ще бъде осигурено настаняване; предоставя се частично
възстановяване на пътните разходи (максимум до 500 евро).
За повече информация: https://www.irs.uni-stuttgart.de/SSDW

Конкурс за Награда за средиземноморско съвременно изкуство

Краен срок: 15 май 2019 г. или до достигане на планирания брой участници
В конкурса могат да участват всички творци, без ограничения по възраст, пол,
националност или други квалификации. Всеки може да участва в повече от една
категория с до три публикувани или непубликувани творби.
Категориите на наградата „Средиземноморско съвременно изкуство“ са:
- Живопис;
- Скулптура и инсталация;
- Фотография;
- Дигитално изкуство;
- Рисунка, графика и калиграфия;
- Пърформънс.
За повече информация: https://www.mcartprize.org/en/

Славейкова награда за поезия 2019

Краен срок: 10 май 2019 г.

Община Трявна обявява Национален конкурс на името на Петко и Пенчо Славейкови за
лирично стихотворение Под патронажа на г-н Румен Радев, Президент на Република
България.
Славейковата награда се присъжда на български или чуждестранен автор за лирично
стихотворение след провеждане на Национален конкурс „Петко и Пенчо Славейкови”.
Конкурсът е анонимен и се провежда всяка година. Няма възрастови ограничения.
Авторите участват с едно стихотворение от максимум 30 стиха. Текстовете следва да са
неиздавана поезия. Приема се за неиздадено произведение това, което към крайната
дата за участие в конкурса не е публикувано. Самостоятелно публикувани книги не се
считат за издадени произведения.
Текстовете на чужд език трябва да бъдат придружени с превод на български език.
Творбите за Националния конкурс „Петко и Пенчо Славейкови“ се изпращат в
електронен вид

За повече информация: https://www.irs.uni-stuttgart.de/SSDWhttps://kulturninovini.info/news.php?page=news_show&nid=29331&sid=7

Литературен конкурс "Пурпурно перо" 2019

Краен срок за изпращане на творбите: 12 май 2019 г.
ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ
Скъпи творци,
Отново искаме да предизвикаме Вашето въображение и да Ви поканим да участвате в
ежегодния литературен конкурс на Ротари и Ротаракт София-Витоша – “Пурпурно
перо" 2019.
„Пурпурно перо” се провежда на национално ниво за осма поредна година. Досега
конкурсът се провеждаше с деца от 8. до 12. клас, но тази година го разделяме на две
възрастови групи – от 14 до 17 години и от 18 до 30 години. Всяка от групите ще се
състезава в три категории – стихотворение, кратък разказ и есе. Имате право на
избор на една от три, посочени от нас теми.
ВАЖНО!!! Благодарение на приятелите от Rotaract club Canary Wharf голямата
награда за втората възрастова група е курс по творческо писане в Лондон.
!!! За да сме сигурни, че авторите в горната възрастова група са подходящи за курса в
Лондон, едно от условията за участие в конкурса ще бъде мотивационно писмо на
английски език, с което да демонстрирате желанието си и нивото на знание на езика.
!!! Всички участници от горната възрастова група, ако не са подали мотивационно
писмо на английски език, ще участват с творбата си в конкурса, но няма да могат да се
борят за наградата – курс по творческо писане в Лондон.
Очакваме и от двете възрастови групи да изпратите Вашите произведения (и
мотивационни писма) до 12.05.2019 г., като попълните анкетната форма за Вашата
група.




За възрастова група 13-17 г. - http://bit.ly/ПурпурноПеро14-17
За възрастова група 18-30 г. - http://bit.ly/ПурпурноПеро18-30

Ако имате въпроси, не се колебайте да се свържете с нас на адрес: sofiavitosha@rotaractbg.org
Темите тази година са следните:
1. Заради една мечта
2. Щастието - път или крайна цел
3. Когато си на дъното на пъкъла,
Когато си най-тъжен, най-злочест,
От парещите въглени на мъката
Си направи сам стълба и излез
Дамян Дамянов
Желаем успех на всички и очакваме Вашите творби!
За повече информация:
https://kulturninovini.info/news.php?page=news_show&nid=29360&sid=7

В Дните на добри дела Фондация Лале ще подкрепи най-интересните
100 инициативи с грантове до 100 лева

Краен срок: не е посочен
За повече информация: https://www.tulipfoundation.net/news/v_ddd_2019-551/
Включете се с нова, доказана или интересна своя инициатива в Дните на добри дела в
последната седмица на месец май – 25 до 31 май 2019. Заедно можем да покажем
значението на доброволчеството, ролята и силата за доброволците.
- Определете каква инициатива ще организирате.
- Ако имате доброволци и необходимите ресурси, информирайте ни с попълнена кратка
форма, за да се включите в общата кампания.
- Ако имате нужда от финансиране, запознайте се с възможността за мини проект и
попълнете формуляр за кандидатстване. Фондация Лале ще подкрепи най-интересните
100 инициативи с грантове до 100 лева.
- Използвайте логото Дни на добри дела, за да популяризирате инициативата си като
част от кампания сред колеги, мрежи, facebook и др.
- Ако имате нужда от допълнителна информация или подкрепа, вижте съветите за
планиране на доброволческа инициатива.
- Ако имате нужда от контакти и информация за инициативи в рамките на кампанията
във вашия град, свържете се с нас на info@tulipfoundation.net или 02 / 944 27 55.
- Следете интернет страницата на Фондация Лале, където ще намерите актуална
информация за инициативи, организации и участници.

За повече информация: https://www.tulipfoundation.net/news/v_ddd_2019-551/

Конкурс за студенти по журналистика 2019 – бакалавърска степен

Краен срок: 30 април 2019 г.
В конкурса могат да участват всички студенти по журналистика, бакалавърска степен,
които са на максимум 24 години. Позволено е участниците да се явяват под формата на
отбор.
Изгответе едноминутно видео на тема “Покажи българската мечта”.
Наградата за победителя: 1500 лв + официална грамота-признание от фондацията +
едногодишна стипендия + стаж в медия по избор.
Организатор: Фондация Димитър Цонев

Награда за студентска солидарност на Фондация Veolia

Краен срок: 30 април 2019 г.
Вече повече от десетилетие, Наградата за студентска солидарност на Фондация Veolia
насърчава студенти от цял свят да създават и прилагат нови модели за устойчиво
развитие. Наградата има за цел да бъде в подкрепа на студенти, които активно участват
в граждански и солидарни проекти.
Инициативите, с които може да се кандатства, трябва да се съсредоточат върху
международната помощ за развитие, насърчаването на социалните връзки и
преминаването към заетост, или опазването на околната среда и биологичното
разнообразие - трите области, в които работи Фондация Veolia.
Трите най-добри проекта ще си поделят грант от 15 000 евро.

За повече информация: https://www.fondation.veolia.com/en/foundation/foundation-sprizes/student-solidarity-award

Награда на Бристол за кратък разказ - международен литературен
конкурс

Краен срок: 1 май 2019 г.
В конкурса могат да участват както за публикувани, така и за непубликувани автори.
Няма географско ограничение да участие: участниците могат да живеят в Обединеното
кралство или извън него. Всички кандидатури следва да са на английски език.
Участниците следва да са навършили 16 години.
Максималната дължина на творбите следва да е 4000 думи (без заглавието), няма
минимална дължина. Разкзите могат да бъдат на всякакви теми и във всеки стил,
включително графичен, стихов или жанров (Crime, Science Fiction, Fantasy, Historical,
Romance, Children's и др.).
За повече информация: https://www.bristolprize.co.uk/

XVI Национален конкурс за поезия „Никола Вапцаров“
Краен срок: 31 май 2019 г.
Народно читалище „Никола Йонков Вапцаров-1922“ – София, обяви 16-ото издание на
поетичния конкурс на името на своя патрон.
Конкурсът е явен и в 3 възрастови групи: деца, младежи от 15 до 25 години и
възрастни. Темата на конкурса е: „Вяра“ / „….моята вяра, / че утре ще бъде / живота похубав, /живота по-мъдър…“.
Всеки участник има право да изпрати максимум 3 стихотворения, придружени от данни
за автора: трите имена, навършени години, адрес, телефон и e-mail адрес.
Творбите ще се оценяват от жури в състав: Георги Константинов и Анита ТарасевичДойнова. Наградите ще бъдат обявени на 1 октомври 2019 г., а церемонията по
награждаването ще се състои на 24 ноември 2019 г. в читалището.
Стихотворенията се изпращат на адрес/ НЧ „Никола Йонков Вапцаров -1922“ – за
конкурса, бул. „Цар Борис III“ № 132, София – п.к. 1618; e-mail vaptzarov_n@abv.bg.
За повече информация: https://kulturninovini.info/news.php?page=news_show&nid=29238&sid=7

Покана за набиране на проектни предложения по програма "LIFE"
2019

Краен срок: 8/17/19 юни 2019 г., 5 септември 2019 г.
Европейската комисията обяви Покана за представяне на проектни предложения по
Програма LIFE за 2019 г.
Програма LIFE е Европейска програма за околна среда и действия в областта на
климата с действие за периода от 1 януари 2014 г. до 31 декември 2020 г.
Програмата е структурирана в две подпрограми: подпрограма „Околна среда“ и
подпрограма „Действия по климата“, всяка от които има по три приоритетни области:
Подпрограма „Околна среда“:
- Околна среда и ресурсна ефективност
- Природа и биоразнообразие
- Управление и информация, свързани с околната среда
75% от общото финансиране по LIFE е за подпрограма „Околна среда“ – финансират се
проекти за опазване на природата, по-специално в областите биологично разнообразие,
местообитания и видове, въздух, химикали, зелена и кръгова икономика, промишлени
аварии, отпадъци, вода и градска среда и др.
Обхват и приоритетни типове проекти на Покана 2019:
- традиционни проекти – околна среда и ресурсна ефективност, природа и
биоразнообразие, управление и информация, свързани с околната среда;
- подготвителни проекти;
- интегрирани проекти;
- проекти за техническа помощ.
>> Подпрограма „Действия по климата“:
- Смекчаване на изменението на климата
- Адаптация към изменението на климата
- Управление и информация, свързани с климата
25% от финансирането са за подпрограма „Действия по климата" – финансират се
проекти в областта на възобновяемите енергийни източници, енергийната ефективност,
земеделието, земеползването и управлението на торфища и др.

Обхват и приоритетни типове проекти на Покана 2019:
- традиционни проекти – смекчаване, адаптация, управление и информация, свързани с
климата;
- интегрирани проекти;
- проекти за техническа помощ.
Проектни предложения могат да се подават от юридически лица, регистрирани в ЕС:
Държавни органи, Частни организации: Търговски (с изкл. на ЕТ); Нетърговски (вкл.
НПО).
За повече информация: http://www.life-bulgaria.bg/bg/pokana-za-predstavyane-naproektni-predlojeniya-po-programa-life-2019/

Фондация „Добрите дела Волонтайм“ стартира национална кампания
с конкурс към всички студенти в България

Краен срок: 10 май 2019 г.
“Представям си утре…“ е тема на есе, по която учащи в университети от цялата страна
да пишат. Целта е да се даде възможност на студентите да използват силата на словото
и да обрисуват словесно своята представа за стремежите и ценностите, които ще
властват в бита ни. Да изградят своеобразна прогноза за състоянието на обществото.
Участниците следва да са настоящи студенти (степени: бакалавърска или магистърска).
Всеки може да участва само с оригинална литературна творба в рамките на конкурса.
Есето трябва да е до 4000 символа в Word документ с шрифт - Times New Roman,
размер 12.
Volontime е социална мрежа, която свързва хората правещи добри дела.

За повече информация: https://volontime.com/causes/93

