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Philanthropy and philanthropic organisations are a critical part of our
democratic and pluralistic societies. More and more citizens want to do
да правят добро, да помагат в адресирането на проблемите с обществено
good: They want to help address societal issues, express themselves,
значение, да се изразява, да се свързват и сътрудничат с хора, с които
and connect and collaborate with others who share their ideals − ideals
споделят идеалите си. Идеали, които често произхождат от възмущение
that often stem from indignation about injustice, from care for the most
срещу несправедливост и грижа за най-уязвимите, както и от желанието
vulnerable, from passion to stimulate new trends and ideas, and from
да се стимулират нови тенденции и идеи и да се формира усещането за
a sense of responsibility for preserving valuable nature and culture.
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отговорност за опазването на ценни природа и култура.
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1

Breen, Oonagh B., “Enlarging the Space for European Philanthropy”, published by the EFC
and DAFNE, 2018. (www.philanthropyadvocacy.eu)
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