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Новини за членове на БДФ 
 
 

Събират средства за библиотека за хора с увреждания 
в. 24 часа | 05.12.2017 | Стр. 9 
Кампанията на Райфайзенбанк "Избери, за да помогнеш" набира средства за "Пътуваща 
библиотека". Той цели да предизвика интерес към четенето и литературата у хората в 
неравностойно положение, да се изградят у тях навици за четене и способности за изразяване на 
емоционални състояния чрез изкуство и творчество. Кампанията е инциирана от сдружение 
"Пътуващите книги" на Стара Загора. В рамките на кампанията ще бъдат дарени книги на 
библиотеките в Дом на инвалида - Стара ЗаГора и кризисен център "Самарянска къща". Желаещите 
могат да подкрепят проекта с дарение чрез SMS с текст DMS BIBLIO на номер 17 777 за 1 лв. за SMS. 
За потребители на предплатени услуги на всички мобилни оператори стойността е 1,20 лв., с ДДС. 
 
Ти и Lidl: Историята на Плевен оживява 
www.actualno.com | 05.12.2017  
Проектът „Историята на Плевен оживява. Памет за знатните плевенски родове и красивите стари 
сгради“ е една от общо 31 идеи от цялата страна, които получиха финансиране от най-голямата 
социално отговорна инициатива на Лидл България – „Ти и Lidl за по-добър живот“. Одобрените 
проекти получават грант в размер до 10 000 лв., който да използват за реализирането на своите 
цели. 
Целта на проекта на Фондация „Съвременна плевенска медия“ е да съживи пред младите 
плевенчани бележити събития и имена на видните родове от историята на Плевен, като ги представи 
по атрактивен начин – чрез туристически обиколки по тематични градски маршрути. „Все по-малко 
са плевенчаните, които познават историята на своя град от периода 1878-1944 г. Малцина могат да 
изредят сградите, вдигнати със средства на най-големия плевенски дарител – Димитър 
Константинов. Единици знаят кой е и за какво е строил сградата, в която днес се помещава Община 
Плевен, подобие на чий дворец е Върбеновата къща, кой е обитавал красивите постройки във 
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виенски стил по Старата главна и в центъра на града. Забравени са фамилиите на строителите на 
съвременен Плевен – търговци, фабриканти, адвокати, лекари, писатели, музиканти, учители, 
обединени от едно – любов и всеотдайност към родния град”, пишат в своето проектно 
предложение инициаторите от Фондация „Съвременна плевенска медия“. 
Те разказват, че предстои подготовката на пет тематични тура – “Видни дарители”, “Търговци и 
индустриалци”, “Меценати и културни деятели”, “Революционери и просветители” и “Строители и 
новатори”, които ще са част от мащабната туристическа обиколка на Плевен под наименованието 
“Историята на Плевен оживява. Памет за знатните плевенски родове и красивите стари сгради”. 
Проектът предвижда съвместно с научни работници от Регионалния исторически музей в Плевен да 
се уточнят факти и знакови места, свързани с историята на града, където членове на видни 
плевенски фамилии са живели, работили и оставили следа поколенията. 
От фонда на читалище “Съгласие” и на регионалната библиотека “Христо Смирненски” ще бъдат 
издирени данни и факти от периодичния печат и други печатни издания от Освобождението до 
1944-та година, свързващи обществения, икономическия и културния разцвет на града с най-видните 
негови представители. Предстои и обучение на екскурзоводи за туровете съвместно с 
Професионална гимназия по туризъм “Алеко Константинов”, СУ “Пейо Яворов”, СУ “Иван Вазов”, МГ 
“Гео Милев” и Младежкия общински парламент в Плевен. Инициативата на Фондация „Съвременна 
плевенска медия“ предвижда също и създаване и отпечатване на 12-странични пълноцветни 
брошури за тематиката на всеки от петте тура, с кратка история на плевенските родове, оставили 
трайна следа в живота на Плевен, илюстрирана с архивни документи, със стари и актуални снимки. 
25-те туристически тура ще се проведат в периода май – ноември 2018 година, като целевата група 
са учениците от плевенските училища. 
Припомняме, че най-голямата инициатива на Лидл България „Ти и Lidl за по-добър живот“ има за 
цел да подкрепи социално значими проекти в цялата страна в следните четири области: 
образование, култура и историческо наследство, околна среда и здравословен начин на живот. 
Инициативата отразява стремежа на компанията да допринася за по-пълноценния и по-качествен 
живот на хората от различните региони в цялата страна. Тя се реализира с подкрепата на Фондация 
"Работилница за граждански инициативи" и Български дарителски форум. Размерът на сумата, която 
бе събрана в периода 1 май - 25 юни 2017 г. благодарение на клиентите на веригата, достига 252 741 
лв., а общо 425 проекта от цялата страна кандидатстваха по програмата. 
 
 
"Дънди прешъс металс", TELUS и "САП лабс България" са сред най-големите дарители 
www.capital.bg | Капитал | 05.12.2017 | 17:26 
"Дънди прешъс металс", TELUS и "САП лабс България" бяха сред наградените компании в конкурса за 
"Най-голям корпоративен дарител" за 2017 г., организиран от Българския дарителски форум (БДФ). 
Съревнованието отличава дружествата, които устойчиво и прозрачно са подкрепяли значими за 
обществото инициативи и каузи. Призовете се присъждат на базата на направените от фирмите 
финансови и нефинансови инвестиции за предходната година, както и за положения от служителите 
им доброволен труд. В тазгодишното издание на инициативата участваха 48 компании, 
разпределени в осем категории, като сред критериите, по които журито определя победителите в 
качествените категории, са и достойнствата на отделните дарителски програми. Във фокуса на 
официалната церемония за 2017 г. беше образованието – сфера, съсредоточила най-сериозни 
дарителски инвестиции последните години, посочват организаторите. Домакин на събитието беше 
президентът Румен Радев, който връчи грамота на програмата на БДФ "Научи се да даряваш". 
"Дънди прешъс металс" е тазгодишният победител в количествената категория за "Най-голям обем 
финансови дарения". За изминалите 12 месеца добивното предприятие от Челопеч е дарило 1.338 
млн. лв. Лидер по "Най-голям обем нефинансови дарения" за 2017 г. е TELUS International Europe с 
дарени 148 хил. лв. под формата на стоки и материали. Аутсорсинг компанията печели наградата и в 
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категорията за "Най-щедър дарител" – с дарени 2% от печалбата си преди облагане. За втора 
поредна година "САП лабс България" взима отличието за "Най-голям принос чрез доброволен труд 
на служителите". Хората, работещи в едно от водещите софтуерни дружества в страната, са 
реализирали 11 217 часа доброволчески дейности в работното си време, като са участвали в 
доброволчески инициативи до 15 дни годишно. 
Непроменени остават и победителите в две от качествените категории в конкурса – за втора поредна 
година "Ейвън козметикс – България" печели признанието за "Най-добра дарителска програма" с 
програмата си "От любов към живота – AVON срещу рака на гърдата", а социално отговорната 
инициатива на "Нова броудкастинг груп" и фондация Reach for change "Промяната" остава "Най-
устойчива дарителска програма" според журито. Призът за "Най-добра дарителска програма на 
малко и средно предприятие" през 2017 г. е за "Забавно лято, грижовна есен" на "Филип Морис 
България". В категорията за "Най-сполучливо партньорство", в която организаторите на конкурса 
отдават признание на сътрудничеството между компании, неправителствени организации, публични 
институции или медии при осъществяването на благотворителни проекти и дейности в подкрепа на 
обществени каузи, победител тази година е партньорството между Фондация "Работилница за 
граждански инициативи" и "Еврофутбол" за програмата "Спортни таланти". По традиция, освен 
наградите за бизнеса БДФ отличава и личностите с принос за развитието на дарителството в 
България. Тази година признанието е за финансиста и основател на фондация "Комунитас" Светослав 
Божилов – за подпомагане на деца в неравностойно положение и надарени ученици чрез 
програмата "1000 стипендии", за създаването и утвърждаването на Портал "Култура", подкрепата за 
вестник "Култура" и списание "Християнство и култура" и за издателската дейност на фондацията, 
която за 10-годишната си история е инвестирала над 30 млн. лв. в социални, образователни и 
културни проекти.  
 
Благотворителен концерт на AVON 
в. Градът, Гоце Делчев | Юлия БАЙМАКОВА | 07.12.2017  
Американският козметичен гигант AVON стартира дейността си в България през 1999 година. Само 
две години по-късно "Ейвън Козметикс България" ЕООД започва да организира различни прояви в 
подкрепа на борбата срещу рака на гърдата и в защита на каузата "Говори открито срещу домашното 
насилие!". 
През тази година в редица градове на страната се провеждат благотворителни концерти, средствата, 
от които се даряват на фондация "Една от 8", която чрез тях осигурява безплатни профилактични 
прегледи, психологическа помощ, перуки, импланти и т. н. 
Такъв концерт беше изнесен наскоро и в град Гоце Делчев. 
"Както навсякъде, така и тук хората проявиха отзивчивост, купиха си покани и дойдоха на концерта. 
Доволни сме и благодарни както на тях, така и на изпълнителите, които безвъзмездно се включиха в 
инициативата. 
Признателни сме и на нашия тукашен мениджър, госпожа Магдалена Пелтекова, която организира 
концерта. Доволни сме също и от отношението на Община Гоце Делчев, която безплатно ни 
предостави залата." Това е оценката, която даде след концерта Снежанка Шалганова - зонален 
мениджър на "Ейвън" за Благоевградска област. Тя добави още, че всеки, който иска да дари 
средства, може да си купи от розовите продукти на "Ейвън". Цялата сума от тези благотворителни 
продукти се дарява. 
Концертът в Гоце Делчев под наслов "От любов към живота" включваше изпълнения на певиците 
Николина Чакърдъкова и Бояна Карпатова, Неврокопския ансамбъл за народни песни и танци, балет 
"Вива дене", танцова формация "Палави ножинки", ученици от НПГ "Димитър Талев" и от Основно 
училище "Св. Паисий Хилендарски" - село Корница. Всички те пяха и танцуваха от сърце, за което 
бяха възнаградени с овациите на публиката. 
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Avon България дари 50 000лв. за стартиране на телефонна линия в помощ на жертвите на 
домашно насилие 
www.svejo.net | www.emodno.com | 07.12.2017  
AVON България дари 50 000 лв. на „Алианс за защита от насилие, основано на пола“. Средствата ще 
бъдат използвани за стартирането на денонощна национална телефонна линия, която ще предлага 
професионална помощ за жертвите на домашно насилие у нас. 
Новата, безплатна линия, ще стартира в началото на 2018 година и ще има за цел да окаже подкрепа 
и незабавна помощ на жертвите от домашно насилие. 
Централата на телефонната линията ще бъде ситуирана в град Дупница с възможност за приемане 
на 4 едновременни обаждания, които да бъдат насочвани към 12 мобилни линии, ситуирани в 12 
града в страната, където има центрове за консултиране и настаняване на жертви на домашно 
насилие. Телефонната линия ще се обслужва от около 40 специалисти, които могат да окажат 
незабавна психологическа и практическа помощ на жертвата и да я насочат към конкретна 
институция или център, където да намери подслон и защита. 
 
Кока-Кола ще инвестира 20 млн. евро в България през следваката година 
www.manager.bg | 07.12.2017  
Сериозни инвестиции и обществено-значими ангажименти обяви Кока-Кола на специалното си 
коледно събитие, което компанията организира днес, за да благодари на своите партньори и 
приятели, заедно с които реализира редица проекти в България за по-добро и устойчиво бъдеще 
като инвестираи в местните общности, развитието на младите хора и опазването на околната среда. 
България се развива като стратегически важна локация за бизнеса на глобалния лидер в 
производството на безалкохолни напитки и през следващите 4 месеца компанията ще инвестира 6 
млн. евро в различни , а до началото на 2019 година те ще нараснат до 20 млн., обяви  Светослав 
Атанасов, изпълнителен директор на Кока-Кола ХБК България. През годините, в които компанията 
оперира в страната, инвестициите в българската икономика надхвърлят над 550 милиона. Именно 
благодарение на съвместните усилия със своите партньори, Кока-Кола осъществява редица проекти 
в полза на обществото, в които ежегодно се инвестират над 700 хиляди лева. 
Освен това поетият наскоро ангажимент на глобално ниво от Coca-Cola да намали захарта и 
калориите в своите продукти с 10%, в България ще бъде надхвърлен и процентите ще бъдат 20 като 
на практика всеки две от три напитки, произведени от компанията ще са нискокалорични, съобщи  
Стоян Иванов, изпълнителен директор на Кока-Кола България. Кока-Кола е и водещата в индустрията 
компания, която се ангажира да информира своите потребители и да постави таблици с 
хранителните стойности върху етикета си, допълни той. 
Двамата изпълнителни директори благодариха лично на всички свои партньори, сред които 
представители на институции, работодателски организации, общини, медии и партньори. 
В България Кока-Кола развива социална дейност в три основни направления: развитие на младите, 
околна среда и подкрепа на местните общности. Сред най-големите инициативи на Кока-Кола са 
екологичната кампания „Моят зелен град“, която отбеляза своята 10-та годишнина през 2017 г. В нея 
се включват редица неправителствени организации и партньори с цел популяризиране на грижата за 
околната среда. Като част от 10-те издания на „Моят зелен град“ служители на Кока-Кола в България 
успяват да озеленят, почистят и облагородят редица местности, горски пространства и паркове в 
София и страната, а през изминалите три бяха засадени и осиновени 5250 дървета, за които Кока-
Кола полага специални грижи като част от кампанията. 
Развитието на младите хора е основен приоритет на Кока-Кола и именно затова най-новата 
инициатива - образователната програма „Дай старт на успеха“ цели намаляването на броя на 
икономически неактивните млади хора у нас. Кока-Кола ХБК България е партньор на фондация 
„Заедно в час“ и подкрепя визията за равен достъп до качествено образование на всяко дете в 
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България, както и е съмишленик на инициативата „Образование 2030“, чиято цел е качествена 
промяна в българското образование. 
Преди броени месеци Кока-Кола ХБК България е посочена за най-желан работодател от студентите в 
първото по рода си национално проучване Graduated Survey, проведено сред 7003 студенти от 51 
български университета. В компанията пряко са заети 2 100 души, но всъщност тя поддържа 19 200 
работни места в българската икономика, представляващо 0.6 % от работната сила в страната. От 2002 
г. до днес са създадени два модерно оборудвани центъра за производство на безалкохолни напитки 
и минерална вода, откриха се два центъра за споделени услуги в областта на информационните 
технологии, финансите и човешките ресурси. 
За поредна година стартира Коледна благотворителна кампания на Coca-Cola в България и БЧК за 
осигуряване на „Топъл обяд“ в училище. Оборотът от кампанията „Кока-Кола коледна работилница 
за добрини“ ще бъде дарен на Българския Червен кръст за осигуряване на „Топъл обяд“ в училище 
за 300 деца в неравностойно положение. Кока-Кола е и постоянен дарител при бедствия в страната. 
Събитието уважиха министърът на туризма Николина Ангелкова, посланикът на Гърция негово 
превъзходителство Григориос Василоконстандакис и заместник посланикът на САЩ нейно 
превъзходителство Мартина Стронг. Привествия бяха получени от Българската агенция на 
инвестициите, от министъра на образованието, Комисията по защита на околната среда и водите и 
от министъра на българското председателство на ЕС. Компанията беше удостоена и с почетния 
Златен знак на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България за цялостен принос 
към икономическото, соицалното и образователното развитие на България, както и с почетния 
плакет на БЧК за партньорство в сферата на дарителството и доброволчеството. 
"Всяка година 12 хиляди деца напускат училище. С инициативи като "Топъл обяд" на Кока-Коля 
успяваме да върнем обратно 2000 от тях", отебляза председателят на БЦК акад. Христо Григоров, 
който връчи на двамата изпълнителни директори Светослав Атанасов и Стоян Иванов почетния 
плакет на БЧК за партньорство в сферата на дарителството и доброволчеството. 
 
Приза "Млад благотворител" спечелиха ученици на ПМГ "Баба Тонка" 
в. Бряг, Русе | 08.12.2017 |  
Първо място за проек "Аз уча с моя приятел ро бота" в националния кон курс "Млад благотвори тел" 
спечели клуб "Робо тика" при ПМГ "Баба Тон ка". На 5 декември мла дите математици получи ха 
грамота и поздравле ния на специално органи зирана от фондация"Бла готворител" церемония. 
Проекта "Аз уча с моя приятел робота" е инициатива на ученици от гимназията, които желаят с 
уменията си в роботиката и с огромно желание да помогнат в усвояването на учебния материал на 
деца със специфични образователни потребности от ОУ "Васил Априлов". 
 
Връчиха годишните награди за Доброволческа инициатива 2017 
www.ngobg.info | 08.12.2017  
На 7 декември, в Сити Марк арт център в София, Фондация Лале и Национален алианс за работа с 
доброволци връчиха годишните награди за Доброволческа инициатива.  Победителите тази година 
са: „Подари час" на дружество „Знание" София. В рамките на инициативата доброволци се срещат с 
възрастни хора над 65 години, за да ги обучават на работа с компютър, смарт телефон и социални 
мрежи. Курсовете са и повод възрастните да излязат от домовете си, да се срещнат с нови хора и 
така да разширят социалните си контакти. А придобитите умения им помагат да се свързват по-лесно 
с близките си от други градове и чужбина и с техни връстници. Най-възрастният „ученик" на 
доброволците е на 95 години. ПРОМЯНАТА - най-голямата социално отговорна инициатива на Нова 
Броудкастинг Груп в партньорство с фондация Reach for Changе България. Около 60 служители от 
различни отдели на Нова телевизия вече няколко години помагат доброволно със своите 
професионални знания и умения на социалните предприемачи в програмата ПРОМЯНАТА. 
Програмата подкрепя социални проекти в името на по-доброто бъдеще на деца в уязвимо 
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положение. Доброволците от Нова ТВ предоставят на предприемачите ноу-хау, от което те се 
нуждаят, за да развиват устойчиво бизнеса си.„Якото място" на сдружение „Младежки и граждански 
и инициативи в Розовата долина", Карлово. С едноседмична работа от сутрин до вечер доброволци 
превръщат изоставен парк в Карлово в желано място за игри, отдих и спорт за хора от всички 
възрасти. Доброволците успяват с ентусиазма си да увлекат и жителите на квартала, които също се 
включват. Трите награди са равностойни. Победителите получиха грамота и материална награда във 
формата на инвестиция в развитието на доброволците и организацията. В състава на журито тази 
година участваха Стефан Китанов, директор на Международния София филм фест и член на 
Европейската филмова академия, Алексей Лазаров, главен редактор на вестник Капитал и Огнян 
Златев, ръководител на Представителство на Европейската комисия в България. Те избраха най-
добрите и ефективни инициативи по предварително обявените критерии: резултати, значение за 
хората в общността, брой и характеристики на участниците, значение на инициативата за развитието 
на екипа на организацията и доброволците, финансова ефективност. В конкурса бяха номинирани 
общо 45 инициативи на граждански организации, читалища, училища, детски градини, библиотеки, 
неформални сдружения, спортни клубове, бизнес организации. Ренета Венева, председател на УС на 
Националния алианс за работа с доброволци, сподели, че всяка четвърта инициатива е с национален 
обхват, а всяка трета е на училище. Снимка: НАРД 
 
Елица Димитрова с Грамота от наградите Доброволческа инициатива 2017  
www.dariknews.bg | 08.12.2017  
Елица Димитрова от Център за работа с доброволци към Сдружение ”Партньори”- Кюстендил бе 
една от номинираните и наградените с Грамота по време на Годишните награди “Доброволческа 
инициатива 2017”.  
За доброволчеството и благотворителността да се подхожда със заинтересованост, съдействие и 
подпомагане на хората в беда, каза пред Дарик координаторът на Центъра за работа с доброволци в 
Кюстендил Анелия Велинова. Елица Димитрова е номинирана от нея за кампаниите: 
Облагородяване на селата за по-красиво и безгрижно детство; Събиране на средства за бебе – 
шестмесечната Рая Ангелова, страдаща от тумор в мозъка; Благотворително за Жорко; Боядисване 
на всички беседки, пейки, оградки, катерушки за деца, почистване на площада в село Коняво, 
община Кюстендил; Подаден сигнал за опасност на детска площадка в центъра и проследяване на 
отстраняването; Участие в проект „Еко ориентиране” – почистване на обект, участие в спортен турнир 
с деца с цел опознаване на природата в местността „Хисарлъка”.  
Елица Димитрова е майка на 3 деца. Тя получи наградата, придружена на церемонията в столицата 
от доброволци към Центъра в Кюстендил. 
“Залата беше пълна с млади хора и това бе най- хубавото, защото те са нашето бъдеще, да се 
вдъхновяват да правят добри дела. Вдъхновена се чувствам и аз, защото видях и се запознах с много 
интересни хора от цялата страна, от които можем да почерпим опит за нови инициативи. Хубаво е 
човек да види, докъде може да стигне”, разказа пред Дарик Елица Димитрова.  
 
ПРОМЯНАТА с награда от конкурса "Доброволческа инициатива" 
www.vesti.bg | 08.12.2017  
Най-голямата социално отговорна инициатива на Нова Броудкастинг Груп - ПРОМЯНАТА, която се 
осъществява за четвърта поредна година в партньорство с фондация Reach for Change България, 
беше отличена на годишните награди от конкурса "Доброволческа инициатива". 
Събитието се организира за седма поредна година от фондация "Лале" и Националния алианс за 
работа с доброволци. 45 са номинираните инициативи на тазгодишното издание на конкурса.  
ПРОМЯНАТА цели да подобри трайно живота на децата в България, като открива мотивирани 
социални предприемачи и им помага да реализират по устойчив начин идеите си за по-доброто и 
сигурно бъдеще на българските деца. 
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От 2014 г. досега ПРОМЯНАТА помогна на над 13 хил. деца и младежи от цялата страна. 
"ПРОМЯНАТА получава трета награда в рамките не последните няколко месеца, но това е най-
важният приз за нас, тъй като той е за всички служители и мениджъри доброволци от Нова 
Броудкастинг Груп. Над 60 души, които работят в NOVA, помагат на социални проекти", сподели 
Юрий Вълковски – изпълнителен директор на Reach for Change България. 
"ПРОМЯНАТА ни дава възможност да дадем на обществото повече, отколкото можем да получим", 
Павел Благов, мениджър "Ключови клиенти и дистрибуция" в Нова Броудкастинг Груп, който прие 
наградата от името на компанията. 
 
Eто зад кои инициативи застана Общественият дарителски фонд в Бургас 
www.flagman.bg | 08.12.2017  
Пет проекта, важни за обществеността в Бургаски регион, бяха представени днес на 
пресконференция, организирана от „Обществен дарителски фонд Пиргос“ – Бургас. Обществен 
дарителски фонд Пиргос – Бургас, е нова организация, създадена по проект „Институционално 
укрепване на Обществен дарителски фонд Пиргос – Бургас“, финансиран от Фондация „Работилница 
за граждански инициативи“, фонд „Институционално укрепване“ по програма „Развитие на 
обществените фондации в България“ с финансовата подкрепа на Фондация „Чарлз Стюърт Мот“. 
Мисията на „Обществен дарителски фонд Пиргос“ – Бургас, е подпомагане на граждански 
инициативи, популяризиране на дарителството, обединение за значими каузи в подкрепа на 
гражданското общество, образованието и социалната промяна. Обществен дарителски фонд Пиргос 
– Бургас, организира и провежда Дарителски кръг – Бургас. Събитието ще събере индивидуални и 
корпоративни дарители, които ще финансират идеите на организациите – участници. Сумата, 
събрана за всеки проект, се допълва от Фондация „Америка за България“ чрез Фондация 
„Работилница за граждански инициативи“ (ФРГИ), въвела модела на Дарителския кръг в България. За 
Бургас одобрените за участие в „Дарителски кръг” проекти са общо 5, след съгласуване с 
предварително обявените приоритетни цели и критерии на ФРГИ, а именно: 1. „Развитие на 
творческото мислене при децата и театралното изкуство в община Несебър на Народно читалище 
„Месемврия 2015“ – Несебър. Целта на проекта е популяризиране на театралното изкуство чрез 
работа с деца и младежи, да се осигури и обезпечи необходимата сценография и техническо 
оборудване за подготовка и представяне на два спектакъла. Стойност на проекта – 6000 лв. 2. 
„Обучение на бъдещето“ - Училищно настоятелство при ОУ „П.Р.Славейков“ гр.Бургас. Цел: 
Закупуване на Мултимедиен 65 инча  интерактивен touch дисплей, който да бъде използван в 
учебния процес, за въвеждане на нови технологии в образованието, стимулиране на креативността. 
Стойност: 7300 лв. 3. „Дари живот“ – популяризиране на дарителска кампания за Отделение по 
неонатология на УМБАЛ Бургас и закупуване на апаратура за нуждите на отделението на Фондация  
„Институт за здравно образование“. Целта на проекта е създаване на трайни дарителски нагласи за 
подпомагане дейността на отделението. Стойност: 4900 лв. 4. „Народните будители и аз“ на Ротари 
Айтос. Целта на проекта е да представи на младите хора имената и дейността на велики българи, 
които са оставили своя отпечатък в създаването, израстването и просперитета на България, както и 
да предостави   поле за творческа изява  на младите хора, които работейки в екип следва да 
извършат издирвателска и събирателска дейност . Стойност на проекта: 4790 лв. 5. „Капитаните“ на 
Бургаска Морска Асоциация. Целта на проекта е популяризиране на морските професии сред 
учениците от Бургас и региона. Стойност на проекта: 6100 лв. Какво е Дарителски кръг? Дарителският 
кръг като метод за набиране на средства е вдъхновен от опита на Финансиращата мрежа във 
Великобритания (The Funding Network, UK, www.thefundingnetwork.org.uk), която от 2002 година 
насам обединява индивидуални дарители за финансиране на проекти за социална промяна. 
Финансиращата мрежа e борса за индивидуални дарители и организации, търсещи финансиране, 
както и първият във Великобритания отворен дарителски кръг. Това е общност от дарители, които 
заедно са успели да съберат над 4 милиона паунда за 10 години и са финансирали над 600 проекта 
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на граждански организации. Местни дарителски групи в Лондон, Бристол, Оксфорд, Девон, Норфолк, 
Кент, и други градове се присъединяват към този дарителски кръг. Отскоро в Лондон работи и 
младежка финансираща мрежа към същата организация. Как работи дарителският кръг? Членовете 
на дарителския кръг се събират няколко пъти годишно по време на специално организирани събития 
за набиране на средства, в рамките на всяко от които се разглеждат 4-5 проекта. Проектите са 
предварително подбрани от специална комисия, формирана от членове на дарителския кръг. Те се 
представят от техните изпълнители (организации или неформални групи от гражданското общество) 
в рамките на 5 минути, след което дарителите имат възможност да задават допълнителни въпроси 
към всеки проект в рамките на още 5 минути. Организацията-домакин на събитието осигурява 
подходяща зала и покани до потенциални дарители. Всяко събитие на дарителския кръг е отворено 
както за постоянни членове на кръга, така и за нови дарители. След кратко представяне на 
проектите, дарителите публично обявяват своите дарения за всеки един от тях. Организацията-
домакин предварително информира дарителите за целевите суми, които трябва да бъдат набрани за 
всеки един от проектите, както и за минималната дарителска вноска. Набраните средства постъпват 
по сметка на организацията-домакин на събитието, която се ангажира във възможно най-кратък срок 
(до 1 месец след събитието) да ги отпусне като грантове към организациите-изпълнители. 
Дарителите, участващи в срещите, получават отчет за резултатите от финансираните проекти от сайта 
на Организацията-домакин. 
 
 

Общи новини 
 
 

Благотворителна кампания за Пеньо Пенев тече в Горна Оряховица 
www.regnews.net | 25.11.2017  
Благотворителен базар в подкрепа на Пеньо Пенев от вчера отвори врати в Горна Оряховица. 38-
годишният мъж се бори с остра левкемия. Болестта се развива бързо, а средствата, необходими за 
лечението му, са непосилни за семейството. Щандовете на благотворителния базар са два и се 
намират на общинския пазар – в края на алеята за продажба на цветя и на битака. Те ще работят 
всеки петък и който желае да се включи в благотворителната кауза, може да си закупи нещо от тях. 
На базара се предлагат сувенири и картички, изработени от потребителите на социални услуги в 
общината: Център за обществена подкрепа, Дневен център за деца с увреждания, Дневен център за 
възрастни с увреждания, Дом за възрастни хора с умствена изостаналост – Драганово. Освен 
сувенирите и картичките, базарът предлага и други стоки, предоставени от съпричастни на добрата 
кауза хора. Дарителници има разположени на входа на Общината, в Центъра за обществена 
подкрепа, както и в много обществени сгради и търговски обекти. В подкрепа на Пеньо Пенев 
предстоят и два благотворителни концерта. Първият е на 18 декември от 18.00 ч. в Зала 1 на 
Общината и се организира от СУ „Вичо Грънчаров“. Вторият концерт е на 20 декември от 18.30 ч. 
отново в Зала 1 на Общината и се организира от НЧ „Братя Грънчарови – 2002“. Средствата, събрани 
и от двата концерта, ще бъдат дарени за лечението на Пеньо Пенев. 38-годишният мъж в момента се 
намира в клиника в Турция, където провежда химиотерапията. От там дойде добрата новина, че 
една от сестрите му – Силвия, ще бъде донор на стволови клетки, тъй като между двамата има 100 % 
съвместимост. „Според професора, който лекува Пеньо, това се случва изключително рядко между 
брат и сестра. Такова съвпадение можело да има при двама братя или при майка и син, но както в 
случая при нас между брат и сестра е голяма рядкост“, коментира Силвия Пенева, която вчера беше 
на благотворителния базар, но скоро предстои да замине за Турция. За набиране на средства за 
лечението на Пеньо Пенев е открита дарителска банкова сметка: BIC: UBBS BGSF IBAN: 
BG71UBBS80021063534140 ОББ АД Пеньо Павлов Пенев Горна Оряховица 
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В деня на доброволеца: Дарете час за реновиране на Дом "Рада Киркович" 
www.plovdiv24.bg | 05.12.2017  
Източник: Plovdiv24.bg Фондация "Пловдив 2019" и Национален алианц за работа с доброволци 
(НАРД) организират съвместна кампания за Международния ден на доброволеца - 5 декември. 
Кампанията "Дарете час" ще се състои от 14.30 до 16.00 часа в Дом "Рада Киркович". Поканата е към 
всички пловдивчани, готови да отделят час от времето си за реновиране на сградата. Доброволците 
ще се включат в дейности по почистване и боядисване, ще участват и в залесителна акция. Заедно с 
децата от дома те ще засадят нови дървета в двора. Сборният пункт за желаещите да се включат в 
акцията е ул. "Димитър Цончев" 11 (до Четвъртък пазара, на гърба на Прокуратурата) в 14.30 часа. 
Съвместната кампания е част от каузата в подкрепа на Първото пловдивско сиропиталище, чиято 
сграда е паметник на културата. Сиропиталището е построено след Освобождението с дарителска 
кампания, организирана от Олга Скобелева. По - късно заведението е кръстено на учителката от 
Копривщица Рада Гугова-Киркович. Към момента в сградата се предоставят няколко социални услуги 
на Център за деца с девиантно поведение, Център за социална интеграция и рехабилитация и 
Наблюдавано жилище на близо 50 деца и младежи.  Предвижда се възстановяване на автентичната 
сграда и изграждането на Център за деца аутисти, което ще се случи през пролетта на следващата 
година. Амбициите са до края на 2018 в сградата да се помещават също Център за деца с 
увреждания, Център за деца с множествени увреждания, както и Център за обществена подкрепа за 
деца и семейства. Събитието се осъществява и с подкрепата на Община Пловдив. 
 
ФРГИ организира Национална седмица на Дарителските кръгове  
www.ngobg.info | 05.12.2017  
През декември 2017 г. Фондация „Работилница за граждански инициативи“ организира Национална 
седмица на Дарителските кръгове. Каузи ще търсят дарители в шест български града: Сливен, 
Монтана, Бургас, Варна, Стара Загора и Габрово.   Дарителският кръг е начин за разрешаване на 
конкретни проблеми и възможност за подобряване на живота в местната общност. По време на 
събитията на Дарителски кръг индивидуални дарители се запознават лично с до пет предложения за 
превръщането на града им в по-добро място, като по този начин се ангажират с представените каузи 
не само чрез дарение, но и чрез опит, идеи, контакти и доброволен труд. Предложенията идват от 
местни граждански организации и инициативни групи, активно работещи в сферата на 
образованието, екологията и социалните дейности.   Дарителски кръгове у нас се провеждат от 2012 
г. насам. През годините все повече дарители припознават събитията на Дарителски кръг като 
възможност да допринесат за развитието на своя град. Заедно с дарителския интерес нараства и 
броят на каузите, търсещи подкрепата на дарителите. Пет години след провеждането на първия 
Дарителски кръг у нас са набрани близо 600 000 лв. в подкрепа на 201 местни инициативи. С тях са се 
ангажирали близо 2000 индивидуални дарители, като малко под половината от тях са даряват 
редовно. Подкрепените инициативи са се реализирали в над 10 населени места в страната.   
Моделът Дарителски кръг се разпространява в България от Фондация „Работилница за граждански 
инициативи“ от май 2012 г. и е вдъхновен от опита на Финансиращата мрежа във Великобритания 
The Funding Network, UK, която от 2002 година насам обединява индивидуални дарители за 
финансиране на проекти за социална промяна.   Повече за инициативата, научете тук.  
 
Бистра Иванова: Доброволчеството заздравява тъканта на обществото и сближава 
www.focus-radio.net | 05.12.2017  
Доброволчеството заздравява тъканта на обществото и сближава. Това каза в сутрешния блок 
„Добро утро, България“ на Радио „Фокус“ Бистра Иванова, бивш член на най-голямата 
доброволческа платформа у нас и носител на титлата „Доброволец на годината“ за 2011 година, по 
повод Международния ден на доброволеца-5 декември. По думите й ползите от безвъзмездния 
труд са множество, както за доброволеца, така и за цялото общество. Разнообразни са и видовете на 
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доброволчество, като все повече млади хора у нас и в чужбина, се ангажират с различни каузи. 
„Самото доброволчество може да представлява абсолютно всичко, като се започне от 
административна и логистична подкрепа, мине се през експертен труд, например счетоводство, 
юридически услуги, дизайн, и се стигне до мениджмънт, т.е. от най-ниското до най-високото 
стъпало. Също така е важно да отбележим, че през 2017 г. това може да бъде както онлайн, така и 
офлайн, като онлайн има хиляди възможности човек да е доброволец за организация на другия край 
на света, стига да има желание. Офлайн също може да се случи така, че да се пътува в ЕС по 
програма Еразъм или дори в страни извън ЕС“, уточни Бистра Иванова. Тя добави, че българските 
законотворци за съжаление не са доброволци и разглеждат безплатния труд единствено през 
призмата на бедствия и аварии, което е една много малка част. Предлаганите проекти на закона към 
момента не разбират доброволчеството и имат за цел единствено да ограничават, обясни още тя. 
 
Художествената галерия в Добрич представя изложба от дарения 
www.dariknews.bg | 05.12.2017  
От днес в зала 5 на Художествена галерия – Добрич, се открива изложба с получените пред 
последните няколко години дарения. В изложбата са включени живописни творби и пластики. През 
миналата година галерията получи голямо дарение от 10 творби от семейството на добричкия 
художник Янко Атанасов/1926 – 1999/. В изложбата са представени две от живописните му картини 
на историческа тема. Съпругата на друг добруджански художник – Георги Горчев /1939 - 2016/, дари 
две платна, със сюжети от Балчик, градът, в който той живя и се вдъхновява през годините. 
Художествената галерия в Добрич представя европейска графика в "Европейски дни на наследство"  
Няколко платна в голям формат ще привлекат вниманието – макар и различни по изразност, те са 
въздействащи: експресивната „Боженски котки“ на чешкия художник Петър Йедличка, дарена от 
автора и абстрактните „Отражения“ на Красимир Русев – от неговия проект„Неразказана абстракция” 
и „Пурпурна нощ“ на Петър Петров – от ретроспективната му изложба. „Врата“ на Явор Цанев/1956 – 
2014 /, която бе смислов и композиционен акцент в изложбата на художника с ретроспективен 
характер, е подарена от съпругата. Един класически портрет на жена, забрадена с кърпа, с дата 1942 
година, рисуван от художника Иван Йонков/1875 - 1956/, провокира да направим проучване както за 
модела, така и за художника. Картината е подарена от снахата на добруджански род, а изобразената 
жена е от фамилията /две поколения назад/. 
Художествена галерия - Добрич получи високо отличие за работата си с деца Иван Йонков е от стар 
тревненски род на зографи и иконописци. Той е завършил Държавното рисувално училище в 
София/дн. Художествена академия/ при проф. Иван Мърквичка и проф. Ярослав Вешин. Той е баща 
на оперната прима Надя Афеян и дядо на Наталия Афеян – също оперна певица, музиковед, 
изследовател, университетски преподавател. Тя насочи към спомените на майка й, издадени през 
1985 г./издателство „Музика“/  в книгата „Светлини и сенки“, в които има страници, посветени на 
художника. Експозицията се допълва от картините на Антон Антонов, дарени от художника от 
самостоятелната му изложба в галерията тази година и от акварели на Гинка Димова, дарени от 
Веселин Парушев. Екипът на галерията изказва благодарност на дарителите за благородните 
дарителски жестове. 
 
4000 лева събра тенис турнира на Holiday Heroes 
www.radioveselina.bg | 05.12.2017  
За втора поредна година Holiday Heroes, Арена ТЕНИС и Сдружение „Актив“ обединиха усилия в 
подкрепа на 5000 семейства в нужда. Шестнадесет отбора се включиха в благотворителния турнир за 
смесени двойки във Велико Търново – My Way, Евромат МР, Арена Тенис, Сдружение „Актив“, Wine 
Bar Arbat, Булстрад, AES България, Ташеви и два отбора на „Био Вис“ се включиха с представителни 
отбори. Освен представителите на социално отговорни компании, които подкрепиха каузата, на 
кортовете на Спортен Център „Хемус“ се състезаваха и индивидуални участници, за които тениса е 
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начин на живот, а каузата на Празничните герои – мисия. Това бяха – Ивелина и Слави, Аглая и Боби, 
Гери и Мариан, Йовка и Атанас, Снежанка и Дядо Коледа. В турнира се включи и отбор на Holiday 
Heroes, в който доброволци на каузата също поиграха любимия спорт. Шампиони в тенис турнира 
станаха Стефка Бончева и Радослав Бояджиев, представители на „Евромат МР“. Те успяха да 
спечелят купата в оспорвана битка с отбора на My Way. След тях се наредиха отборите на Wine Bar 
ARBAT и екипа на Ивелина Попова и Слави Делчев. 
 
Фондация разчита на дарения за подкрепата за образование на 80 деца в риск  
www.novini.dir.bg | БНР | 05.12.2017  
Фондация “Конкордия“ помага на деца в неравностойно положение. Тя осигурява закрила и защита 
на деца и младежи в риск.Експертите се опитват да предпазят децата от уличен начин на живот като 
им предоставят сигурна и защитена среда, достъп до социални, здравни и образователни услуги. 
Помага също за личностното, физическо и духовно развитие като подкепя децата в усвояване на 
социални За да продължи подкрепата за образование на 80 деца, от организацията разчитат и на 
дарения. Инициативите, които провежда Фондацията са включени в дарителската кампания 
“Избери, за да помогнеш“. Можете да дарите 1 лев, като изпратите съобщение с текст DMS 
CONCORDIA на номер 17 777 за всички мобилни оператори.  
 
Ура за Михаил Стефанов, който учи децата как да бъдат МИНИ МАШИНИ! 
www.uspelite.bg | 05.12.2017  
Михаил Стефанов е на 33 години, от София, горд (но недоспал) баща на две луди дъщери и щастлив 
съпруг на (една) прекрасна жена. По професия е експерт по комуникации – консултирал и обучавал 
екипите както на големи компании, така и на доста каузи и неправителствени организации. 
Призванието му, обаче, е да работи с една от най-неразбраните групи хора на света – тинейджърите. 
От години е в основата на младежкия фестивал The Bridge във Видин, бил е фронтмен на рок банда 
(Good Music Society), планински водач и за съвсем кратко – дори мениджър на малък боксов клуб – и 
всичко това само и само ,за да успее да мотивира няколко щури хлапета да станат още по-щури, но и 
малко по-смислени. Друга голяма страст са добри книги, мечтае за куче с размерите на пони, с което 
да кръстосва планините, най-много обича да яде сладолед, а после да успокоява гузната си съвест с 
бразилско джу-джицу, което тренира вече 3 години заедно с великолепните момчета и момичета от 
Twisted BJJ.   Как се роди идеята за проекта “Мини машини”?От няколко години се чудех как да 
събера в едно професионалния си път и огромното си желание да работя с млади хора. И тази 
пролет взех, че попаднах на една конференция за образование, голям форум, стотици учители, 
директори. И там чух хора от най-големите компании в България да се оплакват, че училището не учи 
децата на ключови умения – не можели да раждат идеи, да ги формулират, да комуникират, да 
пишат, да водят, да работят в екип. Тогава ми светна лапмата – че аз точно на тези неща уча хора от 
големи компании и организации, какво ми пречи да взема да направя един видео канал, където да 
правя същото и за хлапетата. И така след две седмици пуснах първото видео в Мини Машини. Оказа 
се, че съм напипал болно място – и хората веднага откликнаха. Четирите епизода, които съм пуснал 
досега, са гледани от над 60 000 души. Така се роди и идеята да кандидатствам в програмата на 
Reach for Change, където пък избраха Мини Машини за един от 13-те (от общо 250) проекта, които 
продължават в техния Акселератор за социални предприемачи. Целта ми е да създам образователна 
платформа, която да помогне на всеки български тинейджър да започне да изгражда най-важните 
умения, които му трябват за в бъдеще. Защо според теб срещаме все по-често проблеми в 
традиционните методи на обучение?Методите, че са остарели – факт. Ама и съдържанието... ако 
трябва да съберем в едно изречение огромна част от онова, което учим в училище, ще е нещо от 
типа: „Учи наизуст остаряла информация за неща, които никога няма да ти потрябват за живота“. 
През 2016 Световният икономически форум публикува списък с 10 умения, които са необходими, за 
да сме успешни през 2020 г. Номер едно е умението да решаваш сложни проблеми, номер 2 

http://www.americaforbulgaria.org/page/home


София 1124 
Ул. „Леонардо да Винчи” 4Б, ет.2 

Тел.: (02) 951 59 78 
http://dfbulgaria.org 

 

 
БДФ / МЕДИЕН МОНИТОРИНГ  

С подкрепата на фондация „Америка за България”  

14 

 

критичното мислене, номер 3 – креативността... Да продължавам ли? И десетте умения в списъка са 
„меки“ – няма предметни знания. Защо? Ами много просто – предметните науки и познанието вече 
толкова динамично се променят, че докато нещо влезе в учебник, вече е остаряло. Не казвам да не 
се учи математика, или биология, или история, но в нашето образование трябва да се появи (ама не 
само на думи в някоя наредба) нов голям приоритет – и това е изграждането на умения, които да 
помагат на децата да навигират по-добре в света независимо как се променят предметните знания.   
По какъв начин напредващите технологии могат да бъдат полезни в класните стаи?Технологиите от 
една страна са супер важни – и дават огромни възможности за разнообразяване на учебния процес, 
за интерактивни уроци, за групови и проектни форми на работа. И познавам учители около мен, 
които се възползват от това, доколкото им позволяват ресурсите и средата. Но технологиите сами по 
себе си не са решение на проблема. Да вземем например умението да презентираш – това, че 
училището е закупило проектор или телевизор в класната стая и учителят знае да копира текст в 
програма за презентиране и да го показва на екрана, прави ли този учител способен да научи децата 
на умения да презентират ефективно и завладяващо идеите си? Ами не. Така че не е въпрос само на 
технологии – въпрос е на умения и на желание, на последователен стремеж за тяхното изграждане. 
Има ли ценности, на които изпускаме да научим подрастващите?А, сигурно – и едва ли са една и 
две. Ама не е само училището виновно. Всеки от нас има отговорност да учи по-малките човеци 
около себе си, всеки от нас може и трябва да се превърне в модел за подражание. А иначе, за да 
разберете по-добре какво искам да постигна с Мини Машини, затворете за момент очи и си 
представете 17-годишен хлапак с раздърпана тениска, който може да открива проблеми, да ражда 
идеи за тяхното решаване, да поема инициатива и да мотивира другите да се включват, като 
комуникира ефективно и вдъхновяващо идеите си, не се предава пред трудностите, прегръща 
промяната, учи непрекъснато, активен е и е смел, без да е арогантен. Истинска Мини Машина. А сега 
си представете, че след 5 години училище са завършили 10 000 такива Мини Машини... Яко, нали? 
На какво учиш двете ти прекрасни дъщери всеки ден?Гледам да ги уча да са обичливи, да не се 
надуват, и да се отнасят с хората така, както искат другите да се отнасят с тях. Ама при децата ученето 
минава не през слушане на родителите, а през наблюдаването им – затова малко се притеснявам, че 
не знам дали успявам винаги да им давам личен пример в това, на което се опитвам да ги уча. Но 
пък ако е до пример, съм спокоен, че със сигурност ще обичат да се борят, да ходят на планина, да 
четат много и да не забравят, че са много малко болките, които добрият сладолед да не може да 
облекчи. Допълни изречението ….силата на усмивката 
 
Фондация продава произведения на изкуството в помощ на деца от институции 
www.dariknews.bg | 05.12.2017  
И тази година фондация „Светите Константин и Елена” ще подпомогне децата от варненски 
институции с приходите от благотворителната разпродажба на произведения на изкуството. В 
изложбата са включени около 300 творби - картини, фотографии, пластики и икони, дарени от 
авторите. 67 от тях вече са откупени, съобщи Елена Косева – управител на фондацията. С парите от 
кампанията се подпомагат децата от домовете „Надежда” и „Другарче”, от центъра за настаняване 
„Изгрев” и от интерната в село Кривня. Фондацията има и 33-ма стипендианти. По време на 
кампанията миналата година са набрани 31 хил. лв. от продажбата на произведения на изкуството. 
През тази сумата ще бъде надскочена, увери Косева. Най-скъпата картина, продадена до момента, е 
на Васил Петров. Тя е купена за 2 хил. лв. Благотворителната изложба на фондация "Св. Св. 
Константин и Елена" е тази вечер в хотел - галерия "Графит". 
 
"Уника България" се присъедини към кампанията в помощ на майки на деца с увреждания 
www.insmarket.bg | 05.12.2017  
Целта на инициативата е да предотврати появата на тежки заболявания при майки на деца със 
специални нужди 
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Застрахователна компания "Уника България" обяви, че си партнира с Българската асоциация на 
застрахователните брокери и фондация "Майко мила" в благотворителна кампания за извършване 
на безплатни 
медицински прегледи на родители на деца с увреждания. Целта на инициативата е да предотврати 
появата на тежки заболявания при майки на деца със специални нужди. 
"Уника България", заедно с БАЗБ, фондация "Майко Мила" и други застрахователи участват в 
мащабната национална кампания. Провеждането на безплатните медицински прегледи ще започне 
през януари 2018 
г., като партньорите се надяват каузата да постави началото на устойчива инициатива, която 
дългосрочно да подпомага майките на деца с увреждания. 
Набирането на средства ще продължи до 31.01.2018 г. Градовете, в които ще се проведат 
прегледите, са: Бургас, Варна, Видин, Враца, Горна Оряховица, Добрич, Карлово, Нова Загора, 
Пазарджик, 
Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Разград, Русе, Севлиево, Силистра, Сливен, София, Нова 
Загора, Стара Загора, Харманли, Шумен и Ямбол. 
Всеки желаещ може да се присъедини към каузата, като изпрати средства на  специално откритата 
дарителска сметка: 
Българска асоциация на застрахователните брокери (БАЗБ) 
Българо-американска кредитна банка 
БАНКОВ КОД  :BGUSBGSF 
IBAN   BG 87BGUS91607005256300 
ИНСМАРКЕТ е медия партньор на инициативата. 
 
Отличиха изпълнители на проекти по програмата "Еразъм+"  
www.bnr.bg | 05.12.2017 | 16:11  
В Международния ден на доброволеца 41 организации и 5 индивидуални проекта бяха наградени от 
Центъра за развитие на човешките ресурси за качествено изпълнение на проекти по програмата 
"Еразъм+". Наградените организации са от различни сектори на образованието и младежките 
дейности. Сред тях има средни  училища, професионални гимназии университети и младежки 
организации. За първи път в рамките на наградите за качествено изпълнение на проекти се връчват и 
индивидуални награди, обясни Ясен Спасов експерт в Центъра за развитие за човешките ресурси. 
Проектът „Мобилност на младежки работници“ на Сдружение „Алтернатива интернешънъл“ от 
Благоевград е сред наградените за качествено изпълнение. Председателят на сдружението Петя 
Кулина допълва:По принцип Европейската доброволческа служба е за млади хора между 17 и 30 
години. Основната им дейност е свързана с популяризиране именно на програмата "Еразъм+" и 
Европейската доброволческа служба, също и организиране на младите хора в Благоевград чрез 
клубове по интереси. Освен доброволчески инициативи по програма "Еразъм+" от Сдружението 
организират и много местни инициативи, в които участват ученици. В момента работят в полза на 
две каузи - благотворителен базар за набиране на средства за болно момиченце и "Книжна коледа" - 
събиране на нови книги за читалище в Разлог.  
 
Русенската болница спешно се нуждае от доброволци 
www.novinite.bg | 05.12.2017 | 16:35 
Отделенията на Русенската университетска болница имат нужда от доброволци, които да се грижат 
за пациентите и да им отдават топлина и внимание. Затова екипът на здравното заведение е 
потърсил помощта на Червения кръст и други неправителствени организации. Проблем за началото 
на подобна хуманна инициатива е липсата на Закон за доброволчеството, който да регулира правата 
и задълженията на подобни ентусиасти, предаде БНТ. Във всяко едно отделение на болницата има 
нужда от хора, които да обръщат внимание на пациентите, да им помагат да се облекат, да им купят 
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вестник, да им почетат книга и да направят дните им по-леки.Цветелина Станчева - гл. медицинска 
сестра в Русенската болница: Специалистите по здравни грижи много добре си вършат работата, но 
те се занимават предимно със сестрински грижи, но те не могат да бъдат непрекъснато до леглото на 
болния, а болният понякога се чувства самотен, понякога се нуждае от чаша вода. Необходимостта 
от доброволци у нас е не по-малка от тази в други държави, казват от болницата.Стела Кръстева - 
експерт по връзки с обществеността в Русенската болница: В Европа, в родилните отделения 
включително има доброволци, които отиват, за да гушкат бебета, защото, да речем, в този момент 
майката е на легло и няма възможност да направи това. От Русенската болница държат да уточнят, 
че доброволците в никакъв случай няма да компенсират намаления щатен състав на сестрите. 
Напротив медицински сестри и фелдшери винаги се пренасочват от едно отделение в друго при 
нужда. Доброволците всъщност са тези, които обграждат с внимание и любов пациентите и правят 
престоя им в болницата по-приятен и поносим. 
 
Дарение зарадва уязвими деца и семейства 
www.dariknews.bg | 05.12.2017  
Адаптирани млека за бебета на обща стойност 12 164 лева дариха на уязвими деца и семейства от 
региона. Дарението е предоставено чрез Сдружение "Бъдеще за децата" на Комплекс за социални 
услуги за деца и семейства – Стара Загора. Бяха раздадени 400 кутии по 800 гр. адаптирано мляко за 
деца над 12 месеца и 84 кутии течно мляко за новородени за деца във висок риск, изоставени, 
живеещи в крайно бедни семейства или бежанци-в Дом за медико-социални грижи за деца - Стара 
Загора; Фондация "Дон Боско"; Дирекция "Социално подпомагане" - Стара Загора, Център за 
обществена подкрепа и Звено "Майка и бебе" - Стара Загора, Център за обществена подкрепа - Нова 
Загора; селата Могила, Хан Аспарухово, Калитиново; Фондация "Мост на народите" за РПЦ - 
Харманли.   Екипът на Комплексът за социални услуги изразява огромната си благодарност към 
дарителите, които в навечерието на коледните и новогодишните празници не пощадиха енергия и 
финанси, за да допринесат за благополучието на уязвими деца и семейства от региона. Комплексът 
за социални услуги, предлага пакет от услуги, предназначени за деца и семейства, с цел провеждане 
на деинституционализация, предотвратяване на изоставянето на децата и настаняването им в 
специализирани институции, реинтеграция, подготовка в умения за независим  и социална 
интеграция на деца от институционална грижа, превенция на насилието и отпадане от училище, 
оценяване, обучение и подкрепа на приемни родители и осиновители, консултиране и подкрепа на 
деца с поведенчески проблеми и прояви.   Той включва Център за обществена подкрепа на деца и 
семейства, който предоставя пакет от социални услуги, насочени към предотвратяване на 
изоставянето на деца и настаняването им в специализирани институции, реинтеграция и подготовка 
на децата от институционална грижа за независим и достоен живот, подкрепа на приемни родители 
и осиновители, превенция на насилието, отпадането от училище и подкрепа на деца с поведенчески 
проблеми и прояви.   Звено „Майка и бебе” – услугата предоставя подслон и подкрепа на майки, при 
които по социални, психологически или медицински причини има риск от изоставяне на детето.  
Материалните условия са близки до семейните и животът е организиран на принципа на най-близко 
съответствие до дома, до естествените условия. 
 
Помагат на деца в нужда 
в. Стандарт | 06.12.2017  
Фондация X. Степич - Благотворителност за Централна и Източна Европа подкрепя децата в 
неравностойно положение от София, Добрич, Куклен, Баня и Малко Търново; децата-бежанци и 
техните майки, пострадали от военни действия и пребиваващи на територията на България. Над 200 
деца ще получат специализирана грижа и ще бъдат предпазени от изоставяне и насилие, както и 
отпадане от училище. Семейства в риск ще бъдат консултирани, а децата ще получат помощ от 
педагози, психолози, социални работници и лекар.Това е един от проектите, за които ще събира 
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пари тазгодишното издание на дарителската кампания на Райфайзенбанк "Избери, за да помогнеш". 
Можете да подкрепите проекта на izberi.rbb.bg или с дарение чрез SMS с текст DMS STEPIC на кратък 
номер 17 777. За абонати по договор с Telenor, Vivacom и Mtel цената на 1 SMS е 1 лв. За потребители 
на предплатени услуги на всички мобилни оператори стойността е 1.20 лв., с включено ДДС. 
 
60 деца от Ловеч ще имат  топъл обяд през зимата 
в. 24 часа | Росица ХРИСТОВА | 07.12.2017 | Стр. 28 
60 деца от социално слаби семейства, сираци и полусираци от Ловеч ще получават топъл обяд през 
зимата - от 1 декември т.г. до 31 март 2018 г., съобщиха от БЧК. 
Организацията за 6-и път спечели проект "Осигуряване на топъл обяд за деца'' по програма 
"Партньорска мрежа за благотворителност". Трапезарията се организира в столовата на ОУ "Св. св. 
Кирил и Методий", стойността на храната е 2 лв. на ден. 
Подборът на целевата група от деца на възраст от 7 до 14 г., живеещи в общината, е по критерии, 
заложени в правилника на БЧК. Училищното ръководство е извършило социално анкетиране на 
учениците и на база събраните данни ще утвърди окончателния списък. Всяко дете ще получи 
купони за месеца, а храненето ще се извършва в учебни дни, на обяд от 11,45 до 14 ч в трапезария, 
обозначена със знака на БЧК. 
Основната цел е подобряване качеството на хранене и психосоциалния климат на децата през 
зимните месеци чрез осигуряване пълноценен обяд на най-нуждаещите се и облекчаване бюджета 
на социалнослаби семейства. 
 
150 години от създаването на първата болница у нас 
www.bnt.bg | 07.12.2017 | 07:18 
Преди повече от 150 години богати и родолюбиви боляри решили със собствени средства да 
направят болница, тъй като до този момент в страната имало само няколко турски военни 
лечебници. „Един от най-големите дарители, от инициаторите да се събират пари от населението е 
Михаил Кефалов, който в своето завещание е написал седем дяла от неговото богатство да бъдат 
дарени за построяване на болница в Търново“, каза д-р Сибила Маринова, областен координатор по 
донорство и началник на Отделението по анестезиология и интензивно лечение в МОБАЛ „Д-р 
Стефан Черкезов“-Велико Търново Не след дълго болницата била преместена в бейските къщи по 
поречието на река Янтра. Няколко години по-късно бил създаден и първият болничен павилион. 
Днес болницата се помещава в две отделни сгради, където медиците продължават ежедневно да 
спасяват животи по примера, който им завещава д-р Стефан Черкезов „На 15 август 1963 година 
катастрофира и се запалва един автобус между Велико Търново и Горна Оряховица. Автобусът е бил 
пълен с пътници, в него се е возил и д-р Стефан Черкезов, той е бил на 26 години. Започва да спасява 
пътници в горящия автобус, самият той е бил с жестоки изгаряния. Сам отказва да бъде 
транспортиран до болницата, тръгва пеш от мястото на катастрофата към Търново и на следващия 
ден умира от раните си”, допълни д-р Маринова. Днес гордостта на болницата са младите лекари и 
специализантите, които са решили да работят тук, пред възможностите за кариера в чужбина или в 
голяма университетска болница. В навечерието на 150-та годишнина на първата българска болница 
ще започне и строеж на нов болничен корпус. 
 
„Деца даряват на деца“ в Стара Загора 
www.starazagora.utre.bg | 07.12.2017  
Клуб "Роден за Приключения" и Община Стара Загора организират инициатива, наречена „Деца 
даряват на деца". В нея могат да се включат семейства с деца на възраст между 5-12г. Чрез арт 
работилници и актьорска игра семействата ще се потопят в атмосферата на Рождество. Децата и 
техните родители ще имат възможност да се срещнат с основни персонажи от Рождествените сцени, 
както и да изработят с ръцете си най- различни сувенири. В инициативата "Деца даряват на деца" 
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всяко семейство може да приготви една кутия с подаръци за деца в нужда. За да получат кутиите 
обаче семействата трябва да участват в арт работилнички, които ще се проведат в Mall Galleria. 
Всичко това ще намерите във Витлеемското село в Galleria Stara Zagora, ниво -2, срещу Техномаркет. 
на 15 декември (петък) между 17-20 часа на 16 декември (събота) между 11-14 часа на 17 декември 
(неделя) между 11-14 часа Подарете на децата си едно незабравимо семейно приключение, което 
да допринесе за истинското празнично настроение. 
 
Близо 30 студенти на ВТУ ще получат стипендии  по случай 8-ми декември 
www.dariknews.bg | 07.12.2017  
Днес от 11:00 часа в аулата на Великотърновския университет ще се проведе тържественото 
събрание по случай 8 декември, студентския празник. Преди тържеството, в 9:30 часа, работа 
започва и ректорът за един ден Александър Христов, редовен докторант към катедра „Българска 
литература“. Тържественото събрание  ще бъде открито с приветствие от ректора проф. д-р Христо 
Бонджолов.Приветствие към своите колеги ще поднесе г-н Иван Маринов, председател на 
Студентския съвет. Две студентки по право бяха на посещение в ЕП по покана на евродепутата Ева 
Майдел От името на чуждестранните студенти, които се обучават във Великотърновския 
университет, приветствие ще поднесе г-н Бартош Адамчевски от Полша, от Университета Адам 
Мицкевич в Познан. Той следва във Великотърновския университет Българска филология. 
Тържеството ще започне с връчването за седемнадесети пореден път на Академичната награда на 
Община Велико Търново в размер на 5000 евро.  Носителят на Академична награда 2017 г. е Благой 
Кирилов Тумбаров, специалност Право. 
Единадесет души, по един от всеки факултет и по един от Филиала във Враца и Педагогическия 
колеж в Плевен, ще получат стипендиите на Академичния съвет в размер на 1000 лв. Стипендиите на 
Академичния съвет се изплащат от собствените средства на Великотърновския университет. 
Ректорът проф. д-р Христо Бонджолов ще връчи личната си стипендия за трета поредна година. 
Стипендията е учредена  на името на чл.-кор.проф. Александър Бурмов, основател и първи ректор на 
Великотърновския университет, на 2 февруари 2011 г. по случай 100-годишнината от рождението на 
проф. Александър Бурмов. Стипендията е от лични средства на проф. Хр. Бонджолов. Размерът на 
стипендията е на стойността на надбавката за ректор, т.е. 900 лв. Тазгодишният носител е 
Александър Христов Христов, редовен докторант към катедра „Българска литература“. За първи път 
ще се връчи и стипендия на името на проф. д.ф.н. Георги Димов. Тя е учредена от неговия син Христо 
Димов. Първият носител е Калоян Ангелов Георгиев, III курс, специалност „Българска филология“. 
ВТУ ще открие своята традиционната годишна изложба За трета поредна година възпитаникът на 
Педагогическия факултет Павел Цанков Стойчев дарява три еднократни стипендии от по 250 лв. на 
отлични студенти, занимаващи се активно с доброволческа дейност, от специалност Социална 
педагогика. 9 изявени студенти с отличен успех, по един от всеки факултет, ще получат стипендиите 
от Алианц Банк България по случай 8 декември. Стипендията е еднократна и е в размер на  500 лева. 
На тържественото събрание ще бъдат обявени и отличилите се в различни области студенти от 
Великотърновския университет. 59 момичета и момчета са спечелили първи места на световни, 
европейски и национални шампионати, състезания и конкурси и имат значими научно-художествени 
и спортни постижения, както и активна обществена дейност, в периода м. декември 2016 г. – м. 
декември 2017 г. Те не само се изявиха и доказаха, но със своите успехи издигнаха още повече 
авторитета на Великотърновския университет! Подробности за техните успехи са обявени в 
официалната страница и Facebook на Университета. 
 
Коледен базар #БъдиДобър в подкрепа на Holiday Heroes 
www.az-jenata.bg | 07.12.2017  
Хуманитарната организация „Inner Wheel Club София“ организира благотворителен базар с 
любезното домакинство на Bulgaria Mall, в подкрепа на Holiday Heroes. От 11:00 до 19:00 часа, на 10 
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декември 2017 г., на партерния етаж в Bulgaria Mall организаторите на „Бъди добър – остави трайно 
наследство!“ са подготвили забавна програма, артработилници за деца и още куп изненади. 
Коледният базар „Бъди добър – остави трайно наследство!“ ще предложи на гостите си любопитни и 
редки артикули, които ще се продават в подкрепа на каузата на Празничните герои. Ръчно 
изработени предмети от деца и възрастни – свещи, бижута, сапуни, картини, тениски, декорации, 
книги, канцеларски материали и различни детски играчки са само част от нещата, които могат да се 
намерят. 
Големият фотограф Дилян Марков ще дари своя колекция от 12 фотографии от различни места по 
света. Всяка фотография ще е придружена от сертификат за авторство, който да удостовери 
оригиналността на творбата, което освен истински шедьовър я превръща и в прекрасен коледен 
подарък за ценители. Лично Дилян Марков ще представи изложените фотографии и ще разкаже 
интересни факти за всяка една от тях. На коледния базар могат да се намерят и специални продукти 
на Holiday Heroes от серията I have a Big Heart, както и изработени коледни картички и играчки от 
съквартирантите в Big Brother: Most Wanted. Организаторите са подготвили още фотобудка за 
забавни снимки и артработилнички за деца, в които малчуганите могат да творят на воля рисунки, да 
оцветяват фигурки, сурвачки, кукли, коледни играчки и картички, сапуни, гривнички и гердани, 
тениски. „Коледният базар цели да насърчи хората да бъдат добри и да подпомогне каузата на 
Празничните герои, 5000 семейства в нужда да посрещнат коледните празници по един по-светъл 
начин. А в същото време, да си припомним и хубавите български традиции и обичаи.“, издават 
организаторите. За целта те са подготвили интересна развлекателна програма, в която ще се включат 
малкият пианист виртуоз Кристиян Тодоров, детска вокална група „Камбанки“, деца танцьори, трио 
D’verse и ансамбъл „Нестини“ и други. Ще има много игри и забавления, ще бъдат представени 
здравословни рецепти за хранене. Повече информация за събитието може да се намери на 
официалната страница на събитието във Facebook. 
 
Доброволците към Католическа енория “Св. св. Кирил и Методий” в Свищов помагат на хора от 
социалните домове 
www.dnesbg.com | 07.12.2017  
Голяма част от вярващите, които посещават Католическа енория “Св. св. Кирил и Методий” в Свищов, 
са и доброволци към нея. Всяка сряда сутрин женската група “Седянка” се събира в храма, за да 
изработва сувенири, които ще бъдат представени на Коледен базар за събиране на средства. 
Базарът е в сътрудничество с Община Свищов, а набраните средства ще помогнат на Старческия дом 
и Сдружението за деца в риск. Всеки петък пък група “Дева Мария” организира топла закуска за 
хората в трудно социално положение. Доброволците от тази група организират и домашни 
посещения на самотни и болни хора в града. Веднъж седмично в църквата се провеждат занимания 
по музика и театрално творчество с деца от различни възрасти. Сдружението “Спасение в надежда” 
си партнира с доброволци от Франция. Целта е да се подмогнат младежи, които напускат социалната 
институция или такива, които нямат финансова възможност да продължат образованието си. 
“Помагаме на вече порасналите деца да навлязат в живота спокойни, като те избират дали помощта 
да е насочена към образованието им, работа, или квартира”, разказа отец Патрик Виал от 
католическата енория в Свищов. Вече шест години Енорията организира лагер-школи, в които се 
включват както деца от социалните институции, така и деца, от католическата общност в Свищов. 
През 2017 г. лагерът е бил в Килифарево през юни месец, а в него са се включили около 50 деца. 
“Всяка година избираме различно място, но най-важното е, че освен игрите и ателиетата, които 
организираме, обсъждаме и темите за доброто и търпението в израстването на децата”, каза отец 
Патрик. 
Дни преди Рождество Христово доброволците от енория “Св. св. Кирил и Методий” в Свищов ще 
изнесат програма в Старческия дом, а целта им е да зарадват възрастните хора в навечерието на 
един от най-големите християнски празници. От около 3 г. в традиция са се превърнали и коледните 
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концерти в църквата. М.г. коледни песни са изпълнили хористите от ПБХ “Янко Мустаков” – Свищов, 
а тази година, дни преди Коледа, на 21 декември с коледен концерт ще се представят и малките 
хористи от ДХ “Дъга”. 
 
На Никулден във Велико Търново кампанията “Жълти стотинки” проведе втората си акция 
източник 
www.dnesbg.com | 07.12.2017  
На Никулден във Велико Търново благотворителната кампанията “Жълти стотинки – деца, помагат на 
деца” проведе втората си акция. Тази година дарителската инициатива отбелязва 10 години от 
старта си, тя дарява добро, съпричастност и обич, помага на децата на България. Защото всяка 
година инициаторите на кампанията избират град в България – столица на благотворителната акция, 
и в продължение на 365 дни се събират монети, които се предават на определени пунктове на 1 юни 
– Деня на детето, и на 6 декември – Никулден. Парите отиват за обзавеждане на болнични 
педиатрии, закупуване на играчки и апаратура за лечебни заведения, за изграждане на детски 
площадки. 
Вчера през целия ден имаше опашка около пункта за предаване на стотинки във Велико Търново. 
Съкоординаторката на кампанията Зорница Господинова разказа, че тази година събраните средства 
ще бъдат на педиатричните отделения в Благоевград, Карлово, Ловеч и Смолян. Тази година се 
очакват повече средства от 2016 г., когато бяха събрани 52 684 лв. Парите бяха предоставени на 
областната болница във Видин. 
Най-важното за нас, отбеляза Зорница, че по този начин възпитаваме децата да събират стотинки и 
да ги даряват. Вчера буркани със стотинки са донесли много майки с деца, които са разказали, че 
техните бебета са лежали в двата кувьоза на великотърновската неонатология, закупени през 2015 г. 
от кампанията “Жълти стотинки”. Тогава за отделението бяха събрани 48 119 лв., като освен 
кувьозите, бяха дарени още ламинарен бокс и принтер за ехограф. 
 
Известни личности подкрепят каузата „Деца помагат на деца на загинали служители на МВР" 
www.plovdivlive.com | 07.12.2017  
Христо Бонев, легендата на българският футбол, ще дари футболна топка с личен автограф, с която е 
постигнал най-добрият резултат в един от турнирите си, за благотворителна кауза. Той ще 
подпомогне събирането на средства на деца на загинали служители от системата на МВР в 
Пловдивска област. Топката ще бъде разиграна на търг на 14 декември в хотел „Марица”, по време 
на Благотворителен коктейл. Началната цена на ценната топка стартира от 100 лева. Двойни 
олимпийски шампион по каяк – Николай Бухалов пък ще дари фланелка с неговия личен параф. 
Спортистът също се включва в благотворителната кампания, която среща подкрепата както на 
Областната дирекция на МВР в града, така и на Община Пловдив. Картина за търга ще предостави и 
известният пловдивски художник Атанас Хранов. Други двама негови колеги Никола Певичаров и 
Станимир Видев също ще дарят техни творби за благотворителната кауза. Още една известна 
личност, която също ще подкрепи идеята, е певицата Веси Бонева. Изпълнителката дарява за каузата 
огромен мечок с автограф и най-новия й албум „Родината”. От детския коледен базар гостите ще 
имат възможност да си закупят различни лакомства, играчки и сувенири изработени от децата от 
различни школи в града. Набраните средства ще бъдат публично обявени и разпределени в 
присъствието на нотариус Кари Клявкова по равно за 20 деца на загинали служители от системата на 
МВР в Пловдивска област. Освен това момичетата и момчетата ще получат допълнителни подаръци 
под формата на кексчета, бисквити и бонбони от спонсорите. Меденки и вафли ще получат и всички 
деца участници на концерта в знак на благодарност от организаторите. Сред поканените гости са 
ръководството на областна дирекция на полицията, представители на прокуратура и съда, Община 
Пловдив, Омбудсмана и Областната управа, депутати, бизнесмени, хора на изкуството, спортисти и 
общественици. Програмата в хотел „Марица“ ще започне с танци на възпитаниците на пловдивски 
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танцови школи.  И ще продължи с изпълнение на певици и народен ансамбъл.  Гостите ще опитат от 
елитните вина на  „Винпром Пещера”.  Ще утоляват жаждата си с минерална вода „Девин”. На 
трапезата ще има изкусителни хапки, плодове и десерти. Всяка година организаторката Влада 
Парфенова осъществява социални проекти в различни сфери, като например подпомага дома за 
сираци в Пловдив и осигурява средства за църквата. Тази година каузата е насочена към деца на 
загинали служители от системата на МВР. 
 
Едно плюшено мече търси своето дете 
www.podtepeto.com | 07.12.2017  
Amber и Операция „Плюшено мече“ се обединяват с обща кауза да осигурят коледни подаръци на 
деца в нужда Първата си Коледа българският стартъп Amber ще сподели с Операция „Плюшено 
мече“ . Тяхната цел е заедно да помогнат и да зарадват редица деца в неравностойно положение, по 
случай наближаващите празници. За всеки закупен матрак от портфолиото на  Amber до 31.12.2017 
(включително), те ще даряват подарък от списъка за Общи нужди на Операция „Плюшено мече“. От 
торбичка с лакомства, през интерактивни игри, костюми и техника – не е трудно да се сбъднат 
детските мечти, не и когато работим заедно за тях. През новата година ще бъде споделена  точната 
бройка на поръчките, които са постъпили при тях и съответно ще бъдат показани подаръците, които 
са закупени с ваша помощ! Защо Операция „Плюшено мече“ ? Организацията  започва своята 
дейност преди точно 10 години под формата на гражданска доброволческа инициатива. Целта им е 
сбъдване на Коледните желания на деца и младежи в неравностойно положение в България. В 
последните 3 години са най-мащабната Коледна кампания за сбъдване на детски мечти – оперират 
на национално ниво и всяка година посещават  7000 деца от 330 институции във всички региони на 
страната. Припознахме се в мисията и визията на Операция „Плюшено мече“, което беше и 
причината да изберем именно тях за общата ни кауза, споделя Теодор Димитров, CEO на Amber. 
Можехме да пуснем намаления на продуктите ни, да дадем промоционални цени, но целта ни като 
бранд е да помагаме! С малки стъпки вярваме, че ще променим света, започвайки от този на 
няколко деца в нужда. Повече за Операция „Плюшено мече“ можете да прочетете тук -> 
http://plushenomeche.org/bg/ 
 
Неонатологията във великотърновската болница получава два апарата от "Българската Коледа" 
www.bnr.bg | 07.12.2017  
Повече от хиляда новородени преминават годишно през отделението по неонаталогия  в областната 
болница "Д-р Стефан Черкезов" във Велико Търново над 200 от бебетата са недоносени или с 
нормално тегло, но с различни заболявания. Тази година от кампанията "Българската Коледа" 
отделението получи два апарата за обгрижване на бебетата. Всички новородени, които преминават 
през неонатoлогията, се нуждаят от апаратно наблюдение  на основните жизнени функции. 
Специализираното отделение има пет монитора, които са или стари, или не могат да проследяват 
едновременно всички жизнени функции на бебетата. От "Българската Коледа" то получи монитор за 
основни жизнени функции, разказва началникът на отделението д-р Кина Николова: Мониторът за 
изследване на жизнените функции на новородените, с него ще отчитаме сърдечна честита, 
сатурация на кислород, дихателна честота. Можем да измерваме и кръвно налягане на 
новородените бебета. Този монитор, който ние получаваме от "Българската Коледа", ще се използва 
за интензивни деца и за деца преминаващи през сектор "Специални грижи". От жизнена 
необходимост е и вторият апарат, който отделението получи от "Българската Коледа". Той е за 
неинвазивно измерване на кръвен билирубин. 
 
Кюстендил: За пета поредна година в града бяха връчени наградите „Рицар на добрата воля“ 
www.focus-news.net | 07.12.2017  
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Кюстендил. За пета поредна година в Кюстендил бяха връчени наградите „Рицар на добрата воля“, 
предаде репортер на Радио „Фокус” – Кюстендил. Инициативата е на Центъра за работа с 
доброволци, част от Национален алианс за работа с доброволци. Тазгодишните рицари на добрата 
воля в Кюстендил са Силвия Петрова и Катя Кръстева-Хаджийска. Те бяха избрани сред 17 
номинирани. Силвия Петрова бе определена като един истински проводник на идеи, на добри 
действия, човек, знаещ кога и как да поучи, как да поощри. Открива пред младежите възможността 
за добруване. Създава проекти за опознаване и опазване на природата. Тя е учител по биология в 
Професионална гимназия по икономика и мениджмънт „Йордан Захариев“. Катя Кръстева-
Хаджийска с игла и машина създава красота и традиции. Посвещаването на титлата „Рицар на 
добрата воля“ за 2017 година с пожелание за вдъхновение и удовлетворение бе извършено от 
Евгени Серафимов – носител на титлата за 2013 година и Анелия Велинова – носител за 2016 година.  
 
Читалище „Зора“ с кампания „Подари книга“ 
www.radio999bg.com  
Кампания „Подари книга“ за попълване на нуждите на библиотеката от нова художествена 
литература, стартира читалище „Зора“ в Ямбол. Всеки, който желае да подкрепи читалището, може 
да изпрати книгите на адреса му – Ямбол, площад „Захари Стоянов“ 2А или финансови средства по 
сметката на читалището: Общинска банка BG27SOMB91301047278801     BIC: SOMBBGSF. За 
направено дарение, естествено, ще бъде предоставен финансов документ. Първите стъпки на 
читалищните деятели са свързани с обособяването и поддържането на богата библиотека, която да 
формира отношение към книгата и четенето, припомнят от ръководството на „Зора“. Повече от 70 
години библиотеката на това читалище достойно изпълнява своята мисия – тя разполага с над 46 
хиляди тома литература и обслужва близо 400 читатели. Ограничените финансови средства обаче не 
позволяват периодичното обогатяване на фонда с нови книги, поради което читалищното 
ръководство се обръща към гражданите да отворят предколедно сърцата си и по този начин. 
Източник: Делник.нет 
 
Дарителски кръг за Варна ще се проведе на 13 декември 
www.novini.dir.bg | Varna24.bg | 07.12.2017  
На 13 декември от 18:00 часа в Арт салона на Радио Варна ще се проведе седмото издание на 
Дарителски кръг за Варна. Едно благотворително събитие, което е важно за града ни, тъй като дава 
шанс за много граждански организации да реализират своите идеи с набраните от дарители 
средства. Място, което създава възможност за директен контакт между организациите, които търсят 
подкрепа и дарители. Това събитие е по-различно, тъй като то спестява време на дарителите да 
търсят и прочуват каузи, които имат значение за хората в нашия град. Обществен дарителски фонд за 
Варна е избрал на конкурсен принцип четири каузи на граждански организации, които ще бъдат 
представени на събитието от самите организации. Всеки дарител избира на живо кои каузи да 
подкрепи. Всяко дарение се увеличава в съотношение 60:40 от Фондация Работилница за 
граждански инициативи-София. Предходните шест издания на Дарителски кръг “За Варна“ 
обединиха над 130 дарители, които направиха възможно реализирането на 20 проекта на 
неправителствени организации на обща стойност над 124 000 лева. Станете част от седмото издание 
на Дарителски кръг за Варна, а следните граждански организации ще Ви убедят, че заслужават 
подкрепата Ви: ДОБРОВОЛЦИ ЗА МЕЖДУНАРОДНИЯ СКАУТСКИ ЦЕНТЪР Организация на българските 
скаути Целта на проекта е да се осигурят средства за храна за доброволците, които през летния сезон 
ще помагат безвъзмездно за възстановяването на първия в България скаутски център. 
 
Болницата в Русе приема името на милиардера Игнат Канев 
www.novini.dir.bg | БГНЕС | 07.12.2017  
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Университетската болница в Русе ще се нарича вече УМБАЛ „Канев“-Русе, след като днешното общо 
събрание на акционерите гласува единодушно новото наименование. Университетската болница в 
Русе ще се нарича вече УМБАЛ „Канев“-Русе, след като днешното общо събрание на акционерите 
гласува единодушно новото наименование. 
Жестът е към приноса за развитието на болницата от страна на големия дарител – канадския 
милиардер от Русенско Игнат Канев, предаде кореспондентът на БГНЕС в Русе. 
До момента русенската болница, която има 152-годишна история, нямаше име. 
„По този начин се възражда една стара българска традиция хора, които чрез дарения и постъпките 
си са дали началото на една грижа за човека, да останат в историята“, коментира изпълнителният 
директор на болницата д-р Иван Стоянов. Предстои вписването на решението на Управителния съвет 
в Търговския регистър. 
След като с финансовата подкрепа на Игнат Канев бе направено новото детско отделение, сега 
лечебното заведение и дарителят смятат да обърнат поглед към хората с бъбречни заболявания. За 
нуждаещите се от хемодиализа ще бъде оборудвано изцяло ново отделение с нова техника, за да 
може по-младите да успеят да дочакат трансплантация, а на по-възрастните да се облекчи животът. 
Също така ще бъде изграден нов кръвен център, който да отговаря на най-високите стандарти. 
Сегашното отделение по трансфузионна хематология ще бъде преместено, за да се освободи етажът 
за хемодиализата. /БГНЕС 
 
До края на годината Смолян ще има помещение за Хранителна банка-клон Смолян 
www.parvomai.net | 07.12.2017  
Фондацията “Ако си дал !“ развива благотворителни и хуманна кауза, насоченикъм уязвимите групи 
на обществото-социално слаби, пенсионери, самотни възрастни или с ниски доходи хора. Една от 
инициативите на Фондацията, представлявана от Стефан Чолаков от София, е да се подпомагат 
хората в нужда с топла храна или суха храна в пакети. Това става под формата на т.нар. Хранителна 
банка-една напълно легална и отговаряща на изискванията и стандартите кауза. Инициативата е 
свързана със създаването на такива банки в 10 големите градове в България. Макар и областен 
център, Смолян изобщо не отговаря на критериите за голям град. Но балгодарение на личните 
усилия на създателя на идеята за хладилници с храна за нуждаещи се, която прерасна и се разви във 
верига от хранителни банки Стефан Чолаков, родопският град също ще има такава банка. Със 
съдействието на Община Смолян до края на декември 2017г в Смолян ще има помещение, 
отговарящо на нуждите на проекта, обясни за „СмолянБГвести“ Стефан, който не крие сантимента си 
към Смолян и хората тук. „Кога точно Хранителна банка -клон Смолян ще отвори врати за 
нуждаещите се и ще започне да функционира, все още не може да се каже, тъй като процедурата е 
дълъг и сложен процес, защото трябва да се случи в 10 области града в страната, но добрата новина 
е, че в Смолян ще има такава за родопчани“, обясни Стефан. На 26.10.2017 е постигнато съгласие с 
големите хранителни вериги в страната такава банка да се отвори и в Смолян. Община Смолян 
подкрепя идеята на Стефан и скоро ще стане ясно какви помещения, отговарящи на санитарно-
хигиенните изисквания на институциите, могат да се предложат за реализиране на идеята. Ще се 
направят и списъци на самотни и бедни хора в отдалечени места в Общината, които се нуждаят от 
тези храни. Идеята е в тези 10 склада в страната да се събира храна, която да се доставя до домовете 
на хората, а разходите по транспорта отново са за Фондацията, както и издръжката на складовете - 
хранителни банки. В големите вериги всяка вечер се бракуват големи количества храна, които 
заминават за изгаряне в екарисаж в Пловдив. Всяка седмица 1 голям камион с над 10 тона храни с 
изтекъл срок на годност се бракува. Големите вериги имат единен стандарт, на който отговарят 
обектите им по цял свят, но потреблението в градове като Смолян е по-малко от зареждането и 
ежедневно остава голямо количество годна за консумация храна, която буквално отива на боклука. 
„В помощ на тази инициатива ще бъдат нужни доброволци от Смолян, които да приемат и раздават 
храните. В София, където работим вече 3 г., тези, които потребяват храните са част от организацията 
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и са съпричастни с дейността на склада и кухнята към него“, допълни Стефан Чолаков, мъжът, който 
не случайно има славата на герой с изключителна история. Която продължава да пише с отворено 
към нуждаещите се сърце. Независимо от това, на коя точка от малката карта на България живеят. 
Щиляна Чакърова 
 
„Българската Коледа“ достави апаратура за лечение на деца в болница „Св. Марина“ 
www.dariknews.bg | 07.12.2017  
Благотворителната инициатива „Българската Коледа“ подсигури скъпоструваща апаратура за 
детските клиники в УМБАЛ „Св. Марина“-Варна. С уникален за страната високотехнологичен 
ендоскоп за диагностика на горен и долен храносмилателен тракт при деца,  инфузионна помпа и 
линеарен трансдюсер вече могат да се лекуват пациенти до 18-годишна възраст в най-голямата 
болница в Източна България.   Иновативният ендоскоп ще даде възможност за още по-прецизна 
диагностика и лечение на малки пациенти с проблеми на горен и долен храносмилателен тракт във 
Втора детска клиника. Апаратурата е специализирана за пациенти в детска възраст. Втора детска 
клиника в УМБАЛ „Св. Марина“ във Варна е специализирана за диагностика и лечение на деца и 
юноши с гастроентерологични проблеми. Всяка година в клиниката се лекуват над 4000 пациенти със 
заболявания на храносмилателната система от цялата страна.   Инфузионната помпа за автоматично 
настройване на скоростта на вливаните медикаменти ще се използва от медиците в Детското 
отделение за интензивно лечение, в което се оказват реанимационни действия на пациенти от 0 до 
18 години от Североизточна България с терапевтични, хирургични, инфекциозни, токсични и други 
критични състояния.   Ръководството на болницата, лекарите и медицинските специалисти от 
клиниката изразиха признанието си към президента, под чийто патронаж се провежда 
благотворителната инициатива „Българска Коледа“ и към българския народ за съпричастността към 
болните деца и техните семейства. 
 
„Булевардът на елхите“ в Разлог и тази година грабна сърцата на жители и гости на града 
www.novinata.bg | 07.12.2017  
За пета поредна година Сдружение „Местни инициативи за сътрудничество“, с подкрепата на 
Община Разлог, организира „Булевардът на елхите“. В инициативата се включиха институции, 
сдружения, фирми, неправителствени организации, училища от Разлог и района, които украсиха своя 
елха. Булевардът е позициониран в Централния градски парк, около водната алея. 
Тази година се включиха и младежи от Испания, Италия, Германия и Португалия, които изпълняват 
своята европейска доброволческа служба в Разлог в рамките на проекти „Summer Youth Academy” и 
“Media 4 You(th)”, финансирани по програма „Еразъм +”. Те украсиха „Дървото на желанията“, като 
вместо играчки, на клоните бяха окачени стъклени съдове с пожелания, пушета и други автентични 
предмети, олицетворяващи бита на хората от Разложкия край. 
Освен „Булевардът на елхите“ 2017г., доброволците от Сдружение МИС ще проведат 
благотворителна кампания „Една играчка, хиляда усмивки“ за събиране на детски играчки. 
Кампанията ще се проведе от 11 до 14 декември, до алеята с елхите, а събраните играчки ще бъдат 
дарени седмица преди Коледа на децата от „Център за настаняване от семеен тип за деца“, гр. 
Разлог и детското отделение на МБАЛ-Разлог. 
 
Клиника за лицево-челюстна хирургия отвори врати в "Александровска" 
www.clinica.bg | 07.12.2017  
Клиниката по лицево-челюстна хирургия бе открита днес в УМБАЛ „Александровска". Отделението е 
специализирано за ранна диагностична, хирургична и лечебна дейност на заболявания на лицето, 
главата, шията и устната кухина и е с подчертана онкологична насоченост.Тя е база на Катедрата по 
ОЛЧХ на ФДМ при МУ – София за лечение на болни, център за обучение на студенти по хуманна и 
дентална медицина и СДО. Разполага с приемен кабинет, болнични стаи с 14 легла, две 
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операционни зали, превързочна, кабинети за персонала, зали за обучение на студенти и 
специализанти, санитарни помещения и др."Началото на специалността датира от 1940 г., когато е 
създадена първата Клиника по лицево-челюстна хирургия в България във Втора хирургия на 
Александровска болница. Нейн ръководител е проф. д-р Славчо Давидов, който е първият професор 
по лицево-челюстна хирургия и основоположник на стоматологичното образование в България и 
ФДМ – София", каза началникът на клиниката проф. Радомир Угринов. През 2016 г. Клиниката по 
лицево-челюстна хирургия отново отвори врати на мястото, където е създадена – в УМБАЛ 
"Александровска", след преместването на целия екип от УМБАЛ „Св. Анна". Ремонтирани са 320 кв. 
м. площ, на стойност 67 000 лв. със средства на лечебното заведение. Извършен е цялостен ремонт 
на стационара с подмяна на покривни конструкции, дограми, стени, тавани, подови настилки и на 
всички видове инсталации. Със средства на болницата, на МУ-София и от дарители, са закупени нови 
мебели и оборудване. МУ-София осигури 160 000лв., отпуснати от валутната комисия, за закупуване 
на две операционни маси и два рефлектора за операционните зали на клиниката.Лекарите в 
клиниката са специалисти по лицево-челюстна и по орална хирургия, хабилитирани преподаватели и 
асистенти в Катедрата по орална и лицево-челюстна хирургия на Факултета по дентална медицина 
към Медицински университет, София. 
 
Дарителска кампания за църквата стартира в село Николаево 
www.zetramedia.com | 08.12.2017  
На храмовия празник на храм „Свети Николай Чудотворец“ в плевенското село Николаево стартира 
дарителска кампания за набиране на средства за ремонт на църквата. Това съобщи кметът Ваня 
Орозова. „Инициативата се роди сред нас, „порасналите деца на Николаево“, на поредната ни 
традиционна среща на 25 ноември. Желанието ни е да съберем средства, с които да възстановим 
първо оградата и пътната врата на църквата, като средствата ще са само за материали“, поясни тя, 
като уточни, че възстановяването на църквата ще се извърши с доброволен труд. След това, при 
наличие на средства, ще се продължи и с други ремонтни дейности. Инициаторите призовават 
всички, които обичат селото, да помогнат. До този момент, със средства от Община Плевен и малка 
сума от Светия синод, почти е завършен основният ремонт на покрива. Кампанарията е съборена 
изцяло и изградена отново, монтирано е осветление на четирите страни на сградата. С дарения от 
населението е изградена широка бетонна пътека през двора до главния вход на църквата. От 
кметството в Николаево призовават ремонтните дейности да продължат, за да не се изоставя на 
произвола произвола един ценен и старинен храм. 
 
Отбелязаха тържествено 150-ата годишнина от създаването на великотърновската болница 
www.zdrave.net | 08.12.2017  
„Съчетанието между успешен мениджмънт, мотивиран екип и съвременна медицинска апаратура 
утвърждава МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” като водещо лечебно заведение, което осигурява 
грижата за населението на десетте общини от Великотърновска област”. Това каза в приветствието 
си по повод 150-та годишнина от основаването на великотърновската болница зам.-министър 
Светлана Йорданова, цитирана от пресцентъра на МЗ. Тя пожела на работещите в лечебното 
заведение да съхраняват и надграждат постигнатото от именитите им предшественици. МОБАЛ „Д-р 
Стефан Черкезов” е първата българска болница, създадена и издържана изцяло с дарения от 
родолюбиви българи. Показателно е делото на Михаил Кефалов, който дарява седем дяла от своето 
богатство за построяването на днешната многопрофилна болница. „Приветствам стремежа ви 
последователно да развивате болницата, свидетелство за което е изграждането на нов болничен 
корпус към База I”, посочи зам.-здравният министър. Изпълнителният директор на многопрофилната 
болница Д-р Стефан Филев посочи, че структурата работи по 150 клинични пътеки, които се 
изпълняват от 165 лекари в 18 отделения. „Изграждането и запазването на кадрите е една от най-
важните ни задачи", каза д-р Филев и уточни, че в момента в МОБАЛ работят 33 специализанти. На 
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събитието присъстваха също кметът на града Даниел Панов и председателят на Националното 
сдружение на областните болници д-р Нели Савчева. Бяха поднесени и венци пред паметника на 
патрона на болницата д-р Стефан Черкезов, пожертвал своя живот при изпълнение на служебен 
дълг. 
 
Благотворителна кампания организира Студентски съвет при Стопанска академия 
www.velikotarnovo.utre.bg | 08.12.2017  
Благотворителна кампания организира Студентски съвет при Стопанска академия „Димитър А. 
Ценов”. Поредната инициатива на свищовските студенти, която се провежда в навечерието на 
Коледните празници, е насочена към подпомагане на Център за настаняване от семеен тип за деца и 
младежи с увреждания в гр. Павликени, в който живеят 22 души на възраст 11 и 22 години. След 
проведени предварителни разговори и проучвания, студентите са установили, че живущите в 
Центъра се нуждаят от перилни препарати, тоалетни принадлежности, халати за баня, чехли, 
пижами, бельо, дрехи, якета. Желаещите да подпомогнат благотворителната кампания могат да се 
включат чрез офиса на Студентски съвет, който се помещава в Блок 1 на студентските общежития. 
Кампанията ще се проведе до 18 декември, а офисът ще приема дарения всеки делничен ден от 
12:00 до 15:00 ч. Друга студентска инициатива, за поредна година внесе Коледния дух в Стопанска 
академия – Студентски съвет инициира поставянето на голяма Коледна елха в сградата на висшето 
училище. Във фоайето на Факултетски корпус студентите сглобиха висока над 2 м. елха и заедно я 
украсиха. Коледни играчки на елхата закачиха и зам.-ректорите по „Учебна дейност” – проф. д-р 
Марияна Божинова и по „Студентска политика и институционални комуникации” – доц. д-р Николай 
Нинов. В украсяването се включиха и други студенти, преподаватели и служители. 
 
„Българската Коледа“ за четвърти път помага на 7-годишния Радо 
www.zdrave.net | 08.12.2017  
7-годишният Радослав Енев е едно от децата на „Българската Коледа“. Семейството кандидатства за 
подпомагане в инициативата за четвърта година, като получените средства се използват за 
ежедневната рехабилитация, от която се нуждае детето, съобщи БНР. „Радо е третото ми, най-малко 
момче. Той наистина е много интелигентно, напредничаво, находчиво дете, той няма специални 
образователни потребности. При него заболяването е спинална мускулна атрофия. Става дума за 
една изключителна мускулна слабост, която за жалост във времето прогресира – генетичен убиец 
номер едно на малки деца“, разказва майката на детето Ралица Енева. Радослав е подложен на 
лечение и развитието на болестта е спряно. „Слава Богу, появи се и първата терапия в света, 
одобрена за лечение на заболяването. Всъщност все още всички семейства в България се борят да 
имат достъп до терапията. Тя е изключително скъпа, няма подпомагане от държавата, а сега с този 
мораториум за новите лекарства и терапии – това също е много голям проблем за семействата. Радо 
имаше големия късмет да започне тази терапия в чужбина. Започнахме я като част от клинично 
изпитание, в последствие тя бе одобрена и от Европейската агенция по лекарства. При него регресът 
е спрян и започна да показва проява на нови сили, нови мускули в него се образуват... На четири 
месеца му се слагат дози от това лекарство в гръбначния стълб. Има добри знаци за подобрение. 
Радо с нетърпение очаква Коледа. Родителите му пък са благодарни на „Българската Коледа“. 
„Покрай „Българската Коледа“ ни се случиха много хубави моменти. Това е много положително, 
което се случва в живота на Радо. Всички ние е хубаво да участваме в такива инициативи. 
 
Дарение за 58 хил. лв. получи УМБАЛ в Стара Загора от "Българската Коледа"  
www.bnr.bg | 08.12.2017 | 11:51  
Университетската многопрофилна болница в Стара Загора е сред лечебните заведения в страната, 
които за поредна година получиха нова апаратура в рамките на кампанията „Българската Коледа“. 
Благотворителната дарителска инициатива се провежда под егидата на президента на Република 
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България и само преди седмица бе дадено началото на нейното 15-то издание. Старозагорската 
университетска болница „Проф. Стоян Киркович“ е едно от 30-те лечебни заведения в страната, 
които получиха през  2017-та година нова апаратура за диагностика и лечение на деца благодарение 
на кампанията. Апаратурата вече е на разположение на клиниките, за които е предназначена, каза д-
р Живко Желязков, зам.-директор по медицинските дейности. Той изрази задоволството си от факта, 
че за 5-та година медицинското заведение получава дарения, които са изключително необходими за 
лечение на пациентите. С грижа към най–малките пациенти кампанията предостави на  Клиниката по 
неонатология  апарат за церебрално функционално мониториране. Той се използва за диагностика 
на неврологични заболявания при новородени деца, - изключително ценна апаратура, с каквато до 
момента не разполагахме, уточни доц. Христо Мумджиев, началник на клиниката. Клиниката по 
кардиология към Старозагорската университетска болница получи комплект 12 канален ЕКГ, ЕКГ 
холтер и холтер за кръвно налягане. Дарението е съвсем навременно и абсолютно необходимо, 
защото старият апарат е морално остарял, коментира завеждащата доц. Диана Смилкова. С новото 
дарение ще може за по-дълъг период от време да се следят ритъмни и проводни нарушения на 
сърцето, както и нивата на кръвно налягане за период от 24 часа и така да се прецизира терапията. 
Апаратите могат да се използват и за деца. В употреба в Клиниката по педиатрия вече е и 
ултрамодерен мобилен рентгенов апарат. Проф. д-р Петрана Чакърова, началник на клиниката 
пояснява, че получената апаратура улеснява и помага за бързата диагностика и лечение на малките 
пациенти без да бъдат извеждани от клиниката. Над 1 500 деца от целия регион преминават през 
Клиниката по педиатрия на старозагорската университетска болница годишно. Тук се насочват и най-
тежките клинични случаи от останалите болници в областта. Затова е необходимо да разполагаме 
със съвременна апаратура, висок клас, допълва проф. Чакърова. Според нея тези дарения показват, 
че ценностната система на българина не е изчерпана и той дарява с широко отворено сърце. Близо 
58 хиляди лева е стойността на дарението , което Старозагорската университетска болница получи 
по линия на кампанията „Българската Коледа“. През 2017 година, за да помогне за лечението на 
децата с тежки хронични заболявания, „Българската Коледа“ дари на лечебни заведения от цялата 
страна медицинска апаратура на обща стойност почти 1 милион 767 хил. лв.  
 
Продължава благотворителната коледна кампания на Карин дом 
www.varna24.bg | Източник: Varna24.bg | 08.12.2017  
В навечерието на коледните и новогодишни празници можете да зарадвате вашите близки и 
партньори с картички и календари, направени заедно с децата от Карин дом. Тази година 
кампанията си поставя за цел да събере средства за програма "Ранно детско развитие", насочена 
към малки деца (0-3г.) с изоставане в развитието, увреждания, атипично поведение, социални и 
емоционални затруднения.Децата от Карин дом застанаха пред обектива на талантливата Звезди 
Патаре - фотограф, стилист и декоратор, за да пресъздадат българските традиции и обичаи, да ни 
припомнят нашите корени и традиции. Освен в прекрасния календар за 2018 г, децата се включиха и 
в изработването на Коледни картички заедно с утвърдени и успешни съвременни художници, част от 
културния живот на страната - Калоян Илиев - Kokimoto, Антония Колева - NITRA, Виктория Георгиева 
MOUSE и Николай Божинов Nikka Why. Към творческия екип, който в продължение на няколко дни 
рисуваше коледни картички заедно с децата в Карин дом, се включи художничката и създателката на 
последната визия на фестивала "Усмихни се, Карин дом" - Антоанета Абаджиева. Помогна ни и 
талантливата оперна певица - Филипа Руженова, която добави своя творчески талант като художник. 
Ставайки част от благотворителната кампания ще подкрепите дейността на Карин дом и терапията 
на децата, за да могат да получат ранна подкрепа от висококвалифициран екип от специалисти. 
Цени на картичките и календара - дарение: Коледна картичка и плик 1 бр. - 2 лв. Цена на една 
картичка, при закупуване на над 500 броя - 1.50 лв. Календар пирамидка 1 бр. - 5 лева Поръчайте 
своите картички на телефони: 052 302 518 или на имейл: koleda@karindom.org до 18 декември 2017г. 
Повече информация за кампанията можете да научите на www.karindom.org. 
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Благотворителен базар за деца с увреждания в Бургас 
www.actualno.com | 08.12.2017 | 
От днес до 10 декември в МОЛ "Галерия" - Бургас (ниво 0) празничният коледен дух ще ни завладее 
отново със станалия вече традиционен благотворителен базар на инициативата "Заедно за 
специалните деца на Бургас". 
Събитието се организира отново от родители на деца и младежи с увреждания, с подкрепата на 
МОЛ "Галерия" - Бургас и СНЦ "Равен старт 2009". Всички събрани средства ще бъдат използвани за 
рехабилитация на деца с увреждания, както и за оборудване на сензорна стая в новооткрития 
дневен център до Чадъра в Морската градина. 
Тазгодишният базар ще бъде още по-богат и разнообразен. В изработването на коледните подаръци 
и сувенири се включиха майки от цялата страна, а всеки, който желае да изработи и дари изделия и 
сувенири, е добре дошъл да се включи през целия период на инициативата. 
Нека отново съпреживеем магията на Коледа, дарявайки топлина и сътворявайки чудеса заедно.  
Повече за събитието може да видите във фейсбук: 
https://www.facebook.com/events/696719750533091/ 
 
Lenovo подкрепя DigitalKidZ с благотворителна инициатива 
www.24chasa.bg | 08.12.2017  
Lenovo Bulgariа ще подкрепи инициативата DigitalKidZ: Училище с “отворен код” - пилотната 
партньорска програма на Фондация “Дигиталните деца” за училища – партньори в цялата страна, по 
която фондацията планира да обучи не по-малко от 10 училища и 500 деца на възраст 8-16 години в 
основи на програмирането, повишавайки тяхната дигитална и медийна грамотност за по-малко от 
една година. Lenovo Bulgariа ще дари средствата от продажбите на оригиналните фотографии на 
Руско Русков, заснети по време на приключението му по Пътя на коприната. Картините вече могат да 
бъдат разгледани и поръчани на http://digitalkidz.eu/magazin. “DigitalKidZ: Училище с “отворен код” e 
вдъхновен от бизнеса и тенденциите за развитие на икономиката и цифровозависимото общество, в 
което живеем. Същевременно с това, DigitalKidZ: Училище с “отворен код” интегрира в себе си 
съвременните образователни методологии и опита на финландската образователна система, която 
поставя детето в центъра и го учи чрез работа по проекти. „Програмата, по която се обучават децата 
в рамките на проекта, е структурирана по нов, забавен и изключително обвързан с реалния живот и 
бизнеса начин. Участниците биват провокирани през цялото време да се състезават, но всъщност 
накрая няма победители и победени. Целта е децата да развият своето логическо мислене, да 
повишат мотивацията си за учене и да изследват взаимовръзката човек-технологии-свят, 
повишавайки своята дигитална грамотност и умения”, коментира Ивелина Атанасова, председател 
на фондацията. 
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