
BUDAPESTTALENT SUMMIT

BULGÁRIA
BULGÁRIÁBAN RENDELET SZABÁLYOZZA A KIEMELTEN TEHETSÉGES GYERMEKEK VÉDELMÉNEK FELTÉTELEIT ÉS 
RENDJÉT1 , ENNEK KERETÉBEN RENDELKEZIK:

1.) Az Evrika Alapítvány 

Az Evrika Alapítványt 1990-ben több állami és civilszervezet hozta 
létre azzal a céllal, hogy
- támogassa a tehetséges gyerekeket és fiatalokat a tudomány, a 
mérnöki munka és a menedzsment területén megvalósuló projek-
tek megvalósításában;
- támogassa a fiatal innovátorokat és vállalkozókat; 
- segítse a tudományos és mérnöki ismeretek terjesztését a köz-
gazdaságtan területén; 
- segítse a tudományos és mérnöki munka anyagi bázisának javí-
tását; 
- támogatást nyújtson az oktatásban és a szakoktatásban, vala-
mint előmozdítsa a nemzetközi együttműködést a különböző 
tudományok területén. 

2.) Dimitar Berbatov Alapítvány

Az alapítvány céljai: 
• a fiatalok hozzásegítése oktatáshoz, tudáshoz, képességeik kibo-
ntakoztatásához, kultúrához; 
• támogatja a művészetek, tudomány és sport területén különleges 
képességekkel bíró fiatalok tanulmányait és speciális képzéseit; 
• támogatja a tehetséges gyerekek személyes boldogulását; 
• kapcsolatot hoz létre a különleges képességekkel bíró gyerekek 
között. 

Az Evrika Alapítvány tevékenységeinek forrása 
ingatlan bérbeadásából származó bevételek, 
adományok és az alapítvány programjaiból 
származó bevételekből áll össze.  Az alapítvány 
tehetséggondozó programja keretében a tehet-
séges fiatalok az alábbi támogatásokban rész-
esülhetnek: 
- képzések, tudományos és műszaki rendezvé-
nyeken való részvétel, 
- speciális oktatási intézmények és egyetemek 
képzéseinek támogatása. 
- Programok: Információs szolgáltatások, publi- 
kációk, tudományos események és nemzetközi 
együttműködés; Tudományos kutatás; Fejlesztés.

A Dimitar Berbatov Alapítvány saját forrásra és 
adományokra támaszkodik. Különleges tevé- 
kenységet folytat abból a szempontból, hogy az 
egyik programja, a Danoniada az egyetlen ilyen 
jellegű labdarúgó torna 12 év alatti gyerekek 
számára, amelyet hagyományosan a Danon                
Szerdika AD a Dimitar Berbatov Alapítvánnyal 
közösen szervez. 
Az alapítványnak van egy díja is, a „Bulgária si- 
keres gyermekei”- amelybe iskolás korú gyer-
mekeket lehet jelölni a díjra, függetlenül attól, 
hogy miben ért el kimagasló eredményt. 
Az alapítvány éves szinten díjazza a jelölteket. 

A Sztojan Kambarev Alapítvány adományokat 
gyűjt és gazdasági tevékenységet is folytat 
céljai megvalósulása érdekében. 

Kiemelt programjai az alábbiak:
- „Szárnyalás a művészetben – nagydíj” 
   - 3000 BGN (1500 EUR) 
- „Mozi 355 Díj” -  fiatal filmművészek 
   számára biztosított díj. 

- 8-12. osztályos tanulók részére (legfeljebb 18 éves korukig) 12 hónapos tanulmányi ösztöndíj, havi 135 BGN (70 EUR) összegben; 
- egyszeri támogatás max. 195 BGN (100 EUR) összegben. 
A támogatások megítéléséről az Oktatási és Tudományos Minisztérium, illetve az Ifjúsági és Sportminisztium dönt. 

Bulgáriában a jelenlegi kutatásaink szerint átfogó, stratégia nem található a tehetséggondozás 
területén. Ez a rövid anyag a három legnagyobb jelenléttel rendelkező civil szervezetet mutatja 
be, amelyek egyedileg kialakított, speciális területekre fókuszáló programokkal segítik a tehet-
ségeket, de nem ad átfogó képet és nem terjed ki a lokális, vagy civil szervezetek által végzett 
tehetséggondozásra.

*

*

Az ösztöndíjak mértéke: 

Nagyobb civil tehetséggondozó szervezetek: 

a gyerekek művészi adottságainak  
fejlesztéséről és igényeik támoga-
tásáról,

sport- és művészi iskolákban történő 
tanulás lehetőségének és feltéte- 
leinek biztosításáról, 

anyagi támogatás biztosításáról ösz-
töndíjak és speciális oktatási pro-
gramok által. 

http://www.evrika.org  
3.) A Sztojan Kambarev Alapítvány 

küldetése a fiatal művészek felfedezése, ösztönzése és támoga-
tása az évente kiosztásra kerülő Szárnyalás a művészetben díj 
által. A díjra jelöltek és a díjazottak is támogatást kapnak projekt- 
jeik megvalósításához. tudományok területén. 

https://kambarev.com/

https://karindom.org/

https://dberbatov.org/ 

AZ ITT BEMUTATOTT SZERVEZETEK MIND CIVIL SZERVEZETKÉNT MŰKÖDNEK. 

ÁTFOGÓ TEHETSÉGGONDOZÁSI KUTATÁSRÓL NINCS INFORMÁCIÓNK, DE EGY-EGY TERÜLETEN 
SPECIFIKÁLT KUTATÁS ÉRHETŐ EL: PL: „TEHETSÉGES GYERMEKEKKEL VALÓ EGYÜTTMŰKÖDÉS 
A BOLGÁR NYELV ÉS AZ ALAPFOKÚ IRODALOM TANÍTÁSÁBAN” 

Bulgáriában a hátrányos helyzetű fiatalokkal Külön szervezetek foglalkoznak. A legismertebbek: A Mi Gyerekeinkért Alapítvány bolgár civilszervet, 
1992-től támogatja a rászoruló bolgár gyerekeket és családjaikat. Nemzetközi tapasztalatokat alkalmazva az alapítvány az országban először vezette 
be a szülők támogatását a gyermekelhagyás és a nevelőszülői ellátás megelőzése érdekében, és létrehozta az első önkormányzati szociális munkás- 
csoportokat a gyermekvédelem területén. Az alapítvány egyik fő célja egy átfogó nemzeti stratégia elfogadása a korai gyermekkori fejlesztés érdekében. 

Az alapítvány fő programjai: a Családsegítés, a Gyermekház és a Nevelőszülői ellátás. 

Karin Ház A Karin Ház egy 1994-ben alapított nonprofit szervezet, szociális-rehabilitációs és integrációs központ olyan gyer-
mekeknek, akik speciális szükségletekkel rendelkeznek. Főleg adományokból, különböző projektekből befolyó 
összegekből, valamint állami és önkormányzati pályázatokból finanszírozzák magukat. 


