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ПРОЧЕТИПОВЕЧЕ ПРОЧЕТИПОВЕЧЕ

Районното съдилище е
мястото където
малкият човек търси
справедливост Какво
друго намират там
българските граждани
вижте в новото

изследване на Съюза на
съдиите

ПРОЧЕТИПОВЕЧЕ

ВМУЗЕЯСМЕ
А вие

Търсят се културни
институции които
обичат деца Ако това
сте вие
кандидатствайте за
ежегодната ни награда
ВМУЗЕЯСМЕ

Последните	новини	от
нашата	общност

ВМузейко за
лева

Всяка втора неделя от
месеца входът за деца
и родители в Музейко
ще бъде само лв
Благодарим ви
България

Истинска
справедливост

Сподели

Нашият бюлетин съдържа информация
която може свободно да споделяте

Бъдете	щедри	–	споделяйте.
Безплатно	е!

ПРОЧЕТИПОВЕЧЕ

Как малките герои ще преобразят Пирогов
Малките герои на Пирогов е инициатива за модернизиране на детското
отделение на УМБАЛСМ Н И Пирогов и превръщането му в една истински
приятелска и приветлива среда в която децата и младите хора ще се
чувстват специални С клиничното си лидерство в предоставянето на
медицински и хирургически грижи за деца и млади хора и новата модерна
среда детското отделение на Пирогов ще се нареди до най добрите
световни клиники за деца

Месецът	в	снимки

	

	 	 	

Лий Сколник и Малките герои
Архитектът Лий Сколник ще работи в България за
втори път и отново за да разказва истории той и
американският архитектурен екип зад първия
детски музей ще проектира и детското отделение
в Пирогов

Всички човешки същества учат чрез истории Аз
гледам по този начин и на архитектурата че
задачата ни е да потопи мхората в някаква
история И не говоря за приказка от типа имало
едно време и живели щастливо завинаги а за
истински разказ

Топ	новини	на	месеца	от
общността

Прочети повече

Прочети повече

Великолепната Соня и
Соня Йончева изправи на крака публиката в
Метрополитън Опера с изпълнението си на една от
най обичаните оперни роли Виолета в
Това културно събитие на март и вълнението от
него споделиха на живо зрители в държави и в

кинотеатри От миналата година България е
част от голямото виртуално семейство на
Метрополитън опера благодарение на Фондация
Америка за България и Виа фест

Нямате планове за идните седмици
Дошли сте на правилното място

Писна ли ви да търсите място на което да заведете децата Е не се
притеснявайте имаме решение сега можете да ги заведете на
класическа музика Обещаваме че ще е забавно Няма как да не е с
невероятните Фортисимо Фамилия едни от най талантливите
български музиканти които превръщат класическата музика в
магическо изживяване за деца Бъдете тамна и март в София в зала
България

След това стягайте багажа защото от и до и март Мартенските
музикални днище владеят Русе Не ги пропускайте Мартенски
музикални дни е един от най старите фестивали в България
Класическа музика опера даже и джаз магията на Дунав чарът на
един от най красивите български градове

А за всички любители на влечуги които и да сте имаме нещо
специално за вас От и март до и юни по време на новата изложба
Влечуги в Музейко ви очакват над вида змии гущери и други
представители от това семейство Детският научен център ще покаже
интересни екземпляри някои от които рядко показвани в България
Изложбата ще може да се разгледа всеки ден от вторник до неделя
Само моля ви не удряйте по стъклото което ви разделя от тях Лесно
раздразними са

В случай че сте пропуснали първата новина ето още единшанс да
накарате вашите деца да се влюбят в класическата музика Просто ги
заведете на Фортисимо клас на и март в зала България вълнуваща
образователна програма създадена от същите страхотни музиканти
които вече споменахме

Младежите на България винаги ни изненадват с таланта си Но
чакайте ще бъдете изумени от това От и март до и април ще
бъде проведен Националния конкурс за млади виртуози ние ще
намеримнай доброто от най добрите в цигулка виолончело флейта и
кларинет Конкурсът ще се проведе в София в Националния дворец на
културата

Затворте очи Не надничайте Сега бихте ли написали Е и
ние не можем Но ние познаваме едни невероятни български деца
които могат И те ще го докажат на и април по време на

финалите

Знаете ли кой е най големият проблемв училището днес Казва се
Утре Как можемда се уверим че училище днес подготвя децата за
успешното имутре Ние познаваме някои от хората които знаят
отговора ако също искате да се срещнете с тях елате на и април
на конференцията на Капитал и Фондация Америка за България в
София Ивент Център

Какво	ни	очаква	през	този
месец?

ПРОЧЕТИПОВЕЧЕ

Прекрасната усмивка на Микаела
Всички деца имат право на добър старт в живота без значение дали са със
специални потребности Карин дом прави това възможно Те са с нас и до
днес благодарим им от сърце Пожелаваме на повече деца със специални
нужди да усетят тяхната помощ и професионална отдаденост Защото
чудесата са възможни когато на едно дете му се даде шанс и се работи с
него

Прочети повече

Днес имате възможност да влезете в историята ако не за целия свят
най малко за Музейко Можете да се превърне в един от те донори
които ще съберат първите Изпълнението на това
предизвикателство ще позволи на нашия любими детски музей да
стане част от един от най популярните
платформи в САЩ

Имаме заедно дни Музейко има много приятели Така че ако искате
да сте сред е побързайте С ваша помощ Музейко ще има достъп до
възможности за невероятно финансиране което ще позволи на
прекрасните хора тамда продължат да показват колко е дъхновяваща
науката вдъхновяваща на децата на България

Заедно	за	Музейко:

Гледай тук

Порочният кръг на
комуникациите
започва с израз
който ние
използваме всеки
ден Кой е той и как
да избегнете този
капан Михаил
Стефанов идва на
помощ в тази
вълнуваща
презентация
представена по
време на нашия
първи форум на
общността

Хванат	ли	си	в	капана	на
злокобния	омагьосан	кръг
на	комуникациите?
Михаил	Стефанов	ще	те
спаси	от	него

Завърши тазгодишното издание на програмата Бизнес алтернативи
Инициативата предоставя познания практически умения достъп до
бизнес контакти и помощ в търсенето на капитал за създаване на
малък и среден бизнес на млади предприемачи от икономически
уязвими общности с цел на постигане на финансова независимост

Програма Бизнес алтернативи е инициатива на фондация Тръст за
социална алтернатива на която партнира Фондация Америка за
България и се базира на разработения в Харлем Ню Йорк
предприемачески модел седмична работилница за бизнес
възможности как да развиемпечеливш и перспективен бизнес

Бизнес	Алтернативи	в	България

Добре дошла на Ивет Добромирова в Америка за
България
На ти март към нашия екип се присъедини Ивет Добромирова Тя зае
позицията директор Комуникации С огромно щастие посрещаме Ивет тъй
като тя споделя ценностите зад които стоим и има отличен медиен опит
който ще ускори изпълняването на комуникационната стратегия на
Фондация Америка за България

По един или друг начин професионалният ми път е бил подчинен на една
кауза по доброто бъдеще за България Винаги съм била оптимист Затова и
останах когато много заминаха Това предложение ме намери на ръба на
желанието ми да замина То ми дава възможност да осмисля усилието за
превръщането на територията в държава чрез устойчивост Устойчивост
която дава по доброто образование културата здравото гражданско
общество и стабилните правови институции свободният предприемачески
дух каузи в които Фондацията вярва и подкрепя през целия си генезис в
последните почти години

Американският оптимизъм среща българския потенциал е мотото под
което се подписва Фондация Америка за България Ще почерпя от този
оптимизъм в името на този потенциал Ивет Добромирова директор
Комуникации Фондация Америка за България

Намерете ни

Отпиши се
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