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за тях.

Новини за членове на БДФ

Защо Орлин Горанов подкрепи каузата на жени, болни от рак на гърдата?
www.nova.bg | 05.10.2017
Орлин Горанов подкрепя каузата на жени, болни от рак на гърдата. Думите „Предварително
ти БЛАГОДАРЯ“ дадоха началото на кампанията на Ейвън „От любов към живота“ тази
година. А кампанията се провежда от 16 години. Всички, заставащи зад каузата, набират
средства чрез поръчка на розовите благотворителни продукти, печалбата от които
традиционно се дарява на фондацията „Една от 8“. Събраните средства ще отидат за
безплатна психологическа, юридическа, информационна и практическа подкрепа, която
Фондация „Една от 8“ ще предостави директно на засегнатите жени, техните близки и
семейства. Орлин Горанов – един джентълмен на музикалната сцена „Изключително съм
горд, че участвам в тази кампания. Идеята е не само да съберем пари за хората, които имат
нужда, а и за да може самите дами да си обръщат малко повече внимание на здравето.
Няма как да останем безразлични към тези проблеми. Нека имаме малко повече здравна
култура. Да не се притесняваме, че нещо би могло да се случи. Никой не е защитен от това,
че няма да му се случи”, заяви в студиото на „Здравей, България” Орлин Горанов.
Известните лица, които кампанията тази година спечели за свои поддръжници са Орлин
Горанов, Люси Дяковска и Дивна. В петък, 6-и октомври от 18:30 ч. предстои
благотворителен концерт в “Sofia Ring Mall” в подкрепа на жените, жертва на коварната
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болест. На сцената ще излязат любими български изпълнители, сред които Дивна, Дичо,
Йоанна Драгнева, струнна формация „Хипнотик“, Нова Музика и Виктория Георгиева.
Започва Млад Благотворител 2017
www.ngobg.info | 05.10.2017
Конкурсът за благотворителен проект е отворен за ученици от 8-и до 12-и клас от цялата
страна За втора година фондация „Благотворител“ дава възможност на гимназисти да
осъществят своята кауза и да променят заобикалящата ги среда. Целта на конкурса е да
насърчи доброволчеството и уменията на младежите да напишат и изпълнят свой проект.
До 31 октомври учениците ще подготвят проект за реализирането на благотворителна
инициатива и ще кандидатстват в конкурса „Млад Благотворител“. Петте най-добри проекта
ще представят идеята си във видеоклип пред тричленно жури, което ще избере
победителите. Тази година има две награди. Първата е финансиране на каузата с бюджет от
2000 лв., а втората – с 1000 лв. Членове на журито, което ще оценява финалистите, са
Красимира Величкова от Български дарителски форум, Надя Обретенова от БНТ и Пенка
Лазарова от фондация „Благотворител“. Победителите ще реализират проектите си в
рамките на учебната година, като задължително условие е да организират кампания за
набиране на поне още 10% от бюджета. Миналата година победителите бяха ученици от
Свищов, които искаха да сложат стойки за колела в училищата в града, в който няма градски
транспорт. Така учениците имат мотивация да спортуват повече, а и градът е по-чист. Бяха
монтирани стойки във всички училища в Свищов, пред няколко спортни зали и на други
ключови места в центъра. Фондация „Благотворител“ повече от 13 години работи в
образователната сфера, като предимно подпомага деца, лишени от родителски грижи. През
последните 7 години осъществява програма „Добродетели“, която насърчава развиването
на добрите качества на характера на децата в детски градини и училища. Вече по традиция,
конкурсът стартира в рамките на Седмицата на фондациите и дарителите в България,
организирана от Български дарителски форум. Условия за кандидатстване.
ДНК кръщава 1000 български бебета едновременно
www.zonaburgas.bg | 05.10.2017
„Направи го за България“ – кампанията в подкрепа на раждаемостта –
достига своята кулминация с масово кръщене
Нa 22 октомври 2017г. в големите православни храмове на 10 български града, сред които
София, Пловдив, Варна и Бургас, ще се проведе най-мащабното Свето кръщение на
новородени деца в съвременната история на България – Националното кръщене. Началният
час на събитието в София е 10:00 часа. В останалите градове то започва в 11:00 часа.
Инициативата е под патронажа на Патриарх Неофит и Българската православна църква,
които освобождават участниците в кръщенето от задължителната такса за ритуала и даряват
безвъзмездно кръщелните свидетелства.
Родителите-участници могат да избират за кръстници освен свои близки, и популярните
лица на събитието, сред които Владо Николов, Хилда Казасян, Славена Вътова, Александър
Сано, Мария Гроздева и много други обществено значими личности. Националното кръщене
бележи финала на кампанията за насърчаване на раждаемостта, в рамките на която за всяка
споделена бременност ДНК осигурява минимум 1 лев на фондация „Искам бебе“ в помощ
на двойките с репродуктивни проблеми.
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За по-малко от девет месеца, „Направи го за България” постигна забележителни резултати. В
кампанията се включиха повече от 1200 семейства с новородените си деца. Много от тях са
на българи в чужбина, трети и четвърти деца в семейството, близнаци и дори тризнаци.
Проведеното допитване сред майките разкри нуждата от належащи промени в средата и
трудовото законодателство, и в най-скоро време предложенията на ДНК ще бъдат
предадени на законодателната и изпълнителна власт.
„Създадохме „Направи го за България”, за да не сме последните, които ще загасят
осветлението“, коментира кампанията за радио ВВС Андрей Арнаудов, председател и
основател на ДНК. Британската медия отрази инициативата в документалната си програма
за демографската криза в България, което даде международен отзвук на каузата.
„Вярваме, че за да има дейността ни положителен и дълготраен ефект, тя трябва да бъде
устойчива във времето. Затова вече готвим и второто издание на кампанията: „Направи го за
България – 2“ – за деца, заченати 2017-а година.”, разкри още той.
Традиционното сребърно кръстче – символ на вярата, подаряват г-жа Н. Беширова и SSG
Jewlery. Към каузата за повече деца в България, се присъединиха „Пуфис“ и „Тео Бебе“,
които са подготвили специална изненада за всяко бебе, участник в кампанията”.
Медийни партньори на кампанията „Направи го за България“ са „БТВ Медиа Груп“, „БТВ
Радио Груп“, вестник „24 Часа“ и списание „9 месеца“.
Кл. думи: бебетаднккампаниякръщаване
Малко под 100 млн. лв. са дарени в България през 2016 г.
www.investor.bg | Миглена Иванова | 05.10.2017
Даренията на фондации, компании и частни лица през 2016 г. възлизат на над 96 млн. лева,
показват данните на Българския дарителски форум за тенденциите и обемите на
дарителството и корпоративната социална отговорност. Спрямо 2015 г. обемът на даренията
намалява с 11% или с почти 12 млн. лева, показва статистиката. Графика: Български
дарителски форум За трета поредна година най-големите дарители в страната остават
фондациите - с дарени над 52,8 млн. лева. Приоритетните им сфери на действие са
образование и наука, детско и младежко развитие, социална подкрепа, общностно
развитие. Бизнесът е на второ място по дарения с общ обем в размер на над 34,1 млн. лева.
Спрямо предходната 2015 г. се отчита спад от 26% в даренията на фирмите. Предпочитаните
от тях сфери за подкрепа са близки до тези на фондациите - образование и наука, детско и
младежко развитие, социална подкрепа, култура и изкуство. Частни лица са дарили над 8,5
млн. лева през миналата година, като се увеличават с около 2 млн. лева на годишна база,
отчита Българският дарителски форум. Почти две трети от парите те са насочили към
здравни каузи, а останалата една трета се разпределя за социална подкрепа и дарения при
бедствия и аварии. Графика: Български дарителски форум Важна промяна през 2016 г.
настъпи за дарителите на храни – през втората половина на 2016 г. бяха гласувани промени
в Закона за данък добавена стойност, с който се регламентира хранителното подпомагане
чрез механизма „хранителна банка“ и се осигурява възможност за данъчни облекчения за
дарителите на храни при ясни процедури и правила. Промените влязоха в сила от месец
януари 2017 г., затова ефективността на механизма за данъчни облекчения при дарения на
храни ще се проследи в следващата година. От Българския дарителски форум посочват, че
все още има нерешени законодателни промени, свързани с регламентиране на
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доброволчеството, липса на единни ставки за данъчните облекчения за дарителите за
различни каузи.
По статията работиха: , редактор Бойчо Попов
Над 10 000 жени ще бъдат прегледани в профилактичната кампания за рак на гърдата
www.zdrave.net | 05.10.2017
Над 10 000 жени ще бъдат прегледани тази година в информационната и профилактична
кампания за рак на гърдата, организирана от Първа САГБАЛ „Света София“ с подкрепата на
Столична община. Това съобщи на пресконференция днес зам.-кметът на София Дончо
Барбалов. През 2015 г. са били прегледани близо 5200 жени, а през 2016 г. – 4124, като са
били открити шест случая на заболяването. „Едва 20% от пациентките са диагностицирани в
първите два стадия на заболяването, когато то е лечимо. Затова е от изключително значение
да бъдат информирани колко е важна профилактиката“, подчерта Барбалов. „Около 3500
жени всяка година чуват тази тежка диагноза, като за над 1200 от тях краят е трагичен. За
това целта на тази кампания е жените да се научат да бъдат отговорни към себе си, към
семействата си, към най-близките си и да посещават редовно специалистите, които се
занимават с тази област. Не са малко и жените, които не могат да си позволят прегледа във
финансов аспект, заради което инициативата е благотворителна“, каза изпълнителният
директор на САГБАЛ „Света София“ д-р Гергана Коларова. Кампанията стартира на 1-ви
октомври с осветяването на сградата на НДК в розово. „На 18-ти октомври отново на
централно място в София ще пускаме балони, които ще бъдат символ на починалите през
годината жени от болестта – тази година те ще бъдат около 1200. Идеята е да привлечем
повече хора и да ги информираме, че предлагаме възможност за абсолютно безплатен
преглед. Дано повече жени да успеят да се възползват от нея и да спасим повече човешки
животи“, каза тя. В кампанията ще се включат 12 лечебни заведения (в градовете София,
Пловдив, Варна, Плевен и Стара Загора), а партньор на инициативата е Фондация „Една от
8“.
Проведе се първо заседание на Обществения съвет към КВНОЖГ към 44-то Народно
събрание
www.ngobg.info | 05.10.2017
На 26 септември 2017 г., вторник, от 11:00 ч. се проведе първото заседание на Обществения
съвет към Комисията по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на
гражданите (КВНОЖГ). Пълният състав на членовете на съвета може да намерите ТУК. До 13и октомври може да се кандидатства за попълване на състава в секторите екология и околна
среда и транспорт. След обсъждане на отделните точки от дневния ред, участниците в
заседанието обсъдиха предложения относно Правила за работа и приеха вариант, който
предстои да бъде одобрен от Комисиятa. По следваща точка от дневния ред бяха одобрени
за заместник-председатели на Обществения съвет - Красимира Величкова от Български
дарителски форум и Ашод Дерандонян (за шест месеца във връзка с ротационния принцип
на представителство в тази област). Обсъдиха се възможните сфери на дейност се одобриха
следните приоритети на работа до края на 2017 г: 1. Закон за доброволчеството.2. Закон за
дарителството.З. Закон за мерките срещу изпирането на пари.4. Закон за хазарта.5. Закон за
юридическите лица с нестопанска цел.6. Закон за закрила и развитието на културата. Може
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да прочетете и пълния текст на протокола от 26.09.2017. Следете интернет страницата на
ФГУ за подробности
"Младежка банка" стартира в монтанската библиотека
www.bulnews.bg | 06.10.2017
Днес в регионална библиотека „Гео Милев” в Монтана се проведе пресконференция по
повод стартирането на дейността на нов проект „Младежка банка”, иницииран от фондация
"Северозападен институт за младежки политики". Координаторът по проекта Сибил Бойчев
заяви, че „Младежка банка" е уникален инструмент от младежи за младежи, за въвличане
на младите хора в дейности, полезни за общността. Екип от млади хора, подпомагани от
доброволци, ще организират и провеждат различни дарителски кампании и събития, като с
набраните пари ще се финансират проекти на младежки инициативни групи. Целта на
„Младежкаta банка” ще бъде да превърнем Монтана в привлекателно място за
инициативни млади хора”. Ръководителят на проекта д-р Петко Петков благодари на
директора на библиотеката Анелия Иванова-Тодорова за подкрепата към младите хора и
всички, организирани младежки инициативи. Той е обнадежден относно дейността на
проекта, защото планират проучване за интересите на младите хора, след което на база на
изготвения анализ, ще опитат да отговорят на нуждите на младите хора, чрез съответните
обучения, тренинги и събития. Директорът на библиотекатаАнелия Иванова-Тодорова
пожела успех на стартиращия проект и изрази своята подкрепа към неговото изпълнение. Тя
сподели, че с проведените обучения за младежи през изминалата година, библиотеката се е
утвърдила като уютно място, където младежите могат да получават много нови знания и да
развиват своите умения и таланти. Първите еднодневни обучения на „Младежка банка –
Монтана” ще бъдат проведени на 12 и 13 октомври 2017 г. /четвъртък и петък/. Съответно
темите са: „Организиране и провеждане на събития” и „Набиране на средства”. Начален час
на обученията – 10:00 ч., място: Регионална библиотека „Гео Милев” – Монтана. Обученията
са напълно безплатни. Младежка банка – Монтана се реализира от Фондация
Северозападен институт за младежки политики – Монтана, с подкрепата на Фондация
"Работилница за граждански инициативи" по програма „Младежка банка” и с финансовата
помощ на Фондация „Чарлз Стюарт Мот”.
Любими звезди на България благодариха за подкрeпата към “От любов към живота“
www.novini.dir.bg | Агенция КРОСС | 07.10.2017
/КРОСС/ Любими български звезди пяха в благотворителния концерт с мото «Благодаря От
любов към живота“, който отбеляза кулминацията на кампанията на Avon срещу рака на
гърдата тази година. Вълна от розови знаменца направиха присъстващите на събитието в
израз на съпричастност към засегнатите от коварната болест. В рамките на концерта за 16-та
поредна година посланици и съмишленици на каузата подкрепиха жените с рак на гърдата и
припомниха важността на профилактиката, ранната диагностика и на помощта за жените,
борещи се с болестта. Дивна, Дичо, Йоанна Драгнева, Виктория Георгиева, струнна
формация «Хипнотик“ и вокален състав «Нова музика“ изпълниха най-големите си хитове и
благодариха на всички, които се включиха на място или вече са дарили за каузата. Всеки
присъстващ можеше да подкрепи жертвите на болестта, като закупи благотворителен
продукт от розовата серия на Avon. «Бих искала да кажа своето БЛАГОДАРЯ за подкрепата
на всички в кампанията «От любов към живота“. Благодаря на представителите на Avon,
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които са движещата сила на кампанията. Техните неуморни усилия и вдъхновение са
причината вече 16 години да успяваме да осигурим не само финансова, но и емоционална
подкрепа на диагностицираните жени и техните близки. Благодаря и на всеки, поръчал своя
благотворителен продукт, като така ни помагате да даряваме все повече подкрепа и заедно
създаваме едно по-добро утре «От любов към живота“, отбеляза Елисавета Коробченко,
управляващ директор на Avon за България, Сърбия, Черна Гора, Албания и Македония. В
събитието участваха и основните партньори на кампанията - фондация «Една от 8“. Заедно с
фондацията, Avon стартира програмата «Бъди до мен“, в рамките на която от края на 2015 г.
до момента над 4000 жени са получили информационна, практическа, юридическа и
психологическа подкрепа, организирани са 2 групи за арттерапии, осигурени са 1400
профилактични прегледа в София, Варна, Бургас и Русе. Присъстващите на концерта имаха
възможността и да разгледат «Розовия кемпер“ на фондацията, чрез който подкрепата на
«Една от 8“ достига до хиляди жени в цяла България. 100% от печалбата от всички
продадени благотворителни продукти се даряват за програмата «Бъди до мен“, а
набирането на средства продължава целогодишно.
Над 30 мултинационални фирми стартират Business Run
www.antenneair.eu | От gissen | 08.10.2017
200 бегачи от 50 отбора се включват в най-голямото фирмено състезание – Business Run,
което ще се проведе за първи път в Пловдив. Състезателите са от над 30 мултинационални
компании, ситуирани в най-мащабната и бързо развиваща се българска индустриална зона –
Тракия икономическа зона /ТИЗ/. Стартът на надпреварата ще бъде даден точно в 10 часа на
8 октомври 2017 г. /неделя/ на паркинга на завода на LIEBHERR в зона „Марица“, част от ТИЗ.
Организатор на „най-големия тийм билдинг в България“ е Спортен клуб „Бегач“ в
партньорство с „Клъстер Тракия икономическа зона“, съвместно с LIEBHERR, Schneider
Electric, SportPass, 60k, Пощенска банка, Renault и Vivacom. 2 500 лева от таксите на
състезанието се даряват на 2 благотворителни местни каузи, обявиха организаторите. С част
от тези пари Сдружение „Празнични герои“ или по-известно като Holiday Heroes ще зарадва
30 социално слаби семейства от Пловдив с пакети с хранителни продукти за Коледа. Втората
кауза на пловдивския Бизнес рън е подкрепа на деца и техните майки, пострадали от
домашно насилие чрез финансиране на Центъра за психологически консултации „Феникс“.
Голямата награда на състезанието в неделя е хладилник за офиса LIEBHERR за отбора
победител. За всеки участник има безплатни екстри като крафт бира от Hills Brewery,
едномесечна карта SportPass от Sodexo за широка мрежа от спортни клубове, чифт чорапи за
бягане от Begach+Stinky Socks, произведени за състезанието и др.
Business Run представлява щафета, в която служители на фирми в отбори от по 4-ма се
състезават кой отбор ще изтича най-бързо 16 км. Всеки участник изминава 4 километра
преди да предаде щафетата на колега. Трасето на първия регионален Бизнес рън ще е около
завода на LIEBHERR. Освен основното състезание, от 13 часа ще започне и Kids Run за деца от
3 до 14 години, подготвено по програмата на международната лекоатлетическа организация
– IAAF Kids’ Athletics. Организаторите се надяват Business Run да се превърна в първия общ
празник на фирмите в ТИЗ.
За едно село накрая на България и за хората, които отказват да го оставят да запустее
www.ngobg.info | 10.10.2017
БДФ / МЕДИЕН МОНИТОРИНГ
С подкрепата на фондация „Америка за България”

10

София 1124
Ул. „Леонардо да Винчи” 4Б, ет.2
Тел.: (02) 951 59 78
http://dfbulgaria.org

„Едно село на края на света, в което пътят свършва. Всъщност, той свършва много преди
селото. Последните 15 км, принадлежащи към републиканската пътна мрежа, сега са само
жалка гротеска, подобна на правителството, което се хвали с милиардите левове, хвърлени
в асфалт и магистрали. За тези няколкостотин, предимно възрастни хора, живеещи в селата
Горни и Долни Вадин, обаче асфалт няма, за да може животът им да бъде свързан достойно
с живота на останалата част от страната. Защото не са важни. И могат да бъдат обречени на
бавно загиване. От 900 души някога, сега в Долни Вадин живеят около 160. Тук дори два от
трите мобилни оператора нямат обхват и телефонната връзка става през чуждестранните
мобилни мрежи, което още повече засилва усещането, че си в друг свят. И езикът е друг.
Всички говорят чист български, но когато старците седнат по пейките, чуваш непознат за теб
език, който напомня румънски. Селото е влашко. Магазините са два, а предлагането в тях –
ограничено до най-основните продукти, които се побират на три рафта и в два хладилника.
Лекар няма, нито детска градина, автобусът минава веднъж на ден, без събота и неделя.
Природата е магична, Дунав – също. Въздухът чист, а тишината нощем се нарушава само
когато минаващите чакали разлаят селските кучета. Долни Вадин обаче има нещо, с което
малко други от безбройните отмиращи селца в България могат да се похвалят – огромни
сърца, туптящи в неспирно работещи здрави машини, маскирани под външността на две
нежни дами – Ани и Нинчето. Ани и Нинчето, които отказват без бой да дадат Долни Вадин
на запустяването. Които от години мислят как да върнат живота в селото и отново по
улиците да се виждат млади хора, а от дворовете да се чува детска глъч. Така през 2016
година се роди „Село назаем", а през тази имахме огромното щастие и ние да се включим в
инициативата и да изживеем това приключение. А когато си тръгвахме снощи, за първи път
от много време имах чувството, че не си отивам у дома, а си тръгвам от дома.” Това
споделя Александра Георгиева – един от участниците в доброволческата инициатива „Село
назаем 2", която се състоя от 15 до 24 юли 2017 г. Тя е един от 15-те градски доброволци,
които за десет дни през юли се заселиха в Долни Вадин, община Оряхово. Инициативата
стана много популярна и сигурно сте чували за нея, но според мен „Село назаем" е много
повече от доброволческа акция, в която градски хора отиват на село за няколко дена, за да
помогнат с каквото могат и да си прекарат добре. Около цялата работа има много за
разказване и за размисъл. Какво още е „Село на заем“ споделя за НПО Портала Анелия
Спасова, административен секретар-библиотекар в Народно читалище „Съзнание 1927“, с.
Долни Вадин. Какво ново се случи във второто издание на Село назаем? Тази година
фокусът бе в облагородяване и промяна на външната среда в Долни Вадин. Доброволците
изградиха външна сцена и почистиха централната част на селото (дейности, които нито един
от тях до момента не бе правил). В един от дните те сготвиха топъл обяд за всички жители на
селото. Жест, който стопли сърцата на много самотни стари хора. Разбира се, имаха
възможност да се докоснат до нашите традиции, да участват в седянка, където слушаха в
захлас разказите и песните на нашите баби. Посетиха Етнографската къща, Рибарската къща,
крепостта Валериана в Долни Вадин. Разходиха се с лодки по Дунав и посетиха остров
насред реката. В края на престоя си доброволците представиха на новоизградената сцена
културна програма с песни, танци и игри – подарък към местната общност. Филмът „Истории
като на кино” на Атанас Христосков и уникална изложба на дървени пластики с материал от
Дунав съпътстваха тазгодишното „Село назаем”. Традиционно, проектът приключи в края на
септември с филм и фотоизложба. Какви хора се отзоваха на поканата ви? Кандидатстваха
26 доброволци от София, Варна, Пловдив, Бургас, Септември, Шабла, Русе. Имахме
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кандидати и от Италия и Македония. 20 от тях дойдоха чрез платформата Time Heroes,
трима писаха по имейл, а други трима се обадиха по телефона. Имаше две майки, които
държаха да участват с децата си. Много шарени хора кандидатстваха – юристи, IT
специалисти, учител, хореограф, архитект, актьор, шивач, студенти по право, студенти по
дентална медицина, по етнология и архитектура, строители и др. Възрастовата граница
беше от 4 до 72 години. Тази година имахме и един задочен доброволец – Марин Маринов
от Варна – библиограф, работил дълги години в Регионална библиотека Варна. В писмо до
нас изказваше подкрепата си за проекта, но поради здравословни причини се включи
задочно, като изпрати материал за Долни Вадин от 1904 г., публикуван в „Пътеводител на
Оряховска околия”. Заръча ни да го покажем на всеки доброволец участващ в „Село назаем
2”. Как ги подбрахте? Имаше ли „кастинг" и на какви условия трябваше да отговарят те?
Кастинг имаше. Имахме изискване хората да не са живели на село. Трябваше първо да се
представят по имейл, а след това с всеки провеждахме телефонен разговор, за да преценим
чисто психологически дали хората биха се справили. Беше важно при разговорите с тях да
разберем какво ги е привлякло да кандидатстват, участвали ли са в други доброволчески
инициативи, защо е важно да дойдат на село, готови ли са да работят тежка физическа
работа и др. Дойдоха да помагат и доброволци от първата година. И така от първоначално
15 одобрени участника (от които най-възрастният бе на 57 г.) имахме още две деца и двама
доброволци на собствени разноски. В последните дни в Долни Вадин пристигнаха и близки
на някои от доброволците. Как минаваше един ден на градските гости? С какво се
занимаваха? Работеше се по строга програма по часове. Работата започваше сутрин рано
поради топлото време и приключвахме на обяд. По изключение два от дните работихме
допълнително и вечер. Следобедите имаха разнообразни занимания, които ние от
читалището им организирахме. Те сами обикаляха из селото и снимаха, записваха, срещаха
се с местните, разпитваха. Имаха следобед, в който си организираха дискусия, обменяха
мисли и предложения. Изнесоха на хората от селото културна вечер, като за тази цел
разучиха местна влашка песен, репетираха и други местни песни, които да изпълнят. Някои
от тях успяха да научат и две традиционни за Долни Вадин хора. Повечето дни работата
беше колективна. Заедно с местните майстори доброволци зидаха външната сцена,
запълниха я и трамбоваха с 30 тона баластра. На ръка бъркаха и наляха 4 кубика бетон. Това
е много тежък труд, но за тях е нещо ново, различно. Разделихме ги на групи, когато
трябваше да почистват централната част на селото. Една група режеше и изхвърляше храсти,
боклук, други метяха, трета група боядисваше бордюрите. В деня, когато приготвяха храна
също разделихме групите – мъже, жени. Мъжете работеха на сцената, жените готвиха и
разнесоха храната в домовете на хората. Тук може би е мястото да благодарим на
доброволците от селото – 8 човека, без които нямаше да успеем да изградим сцената. .
Какво научихте едни от други през тези десет дни? Те научиха, че животът на село без
взаимопомощ е немислим, че можеш топло да прегърнеш непознат и за няколко часа той да
стане част от семейството ти, че тук хората жадуват да поговорят с някой, да разказват. На
село един малък жест струва много и се помни дълго. А ние разбрахме, че градските хора
все по-често търсят селото, за да избягат от натоварения, мръсен град. Все повече младежи
искат да бъдат доброволци, осъзнали значението и ползата. Видяхме как напълно
непознати могат да работят заедно и да станат приятели. До ден днешен повечето от тях
помагат на читалището. Заедно с нас участваха на фестивал в с. Асеново, общ. Никопол, за
да дадат подкрепа на още едно малко село. Завърнаха се през септември, за да представим
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филм и фотоизложба „Животът на село в 10 дни”. От тях имаме уверението, че ще се връщат
тук винаги, когато могат, и ще помагат с каквото могат. Как се променя Долни Вадин през
тези 10 дни, а и след това? Всичко се променя и промяната не е само през тези 10 дни. Тя
продължава дълго в спомените на местните. Променя се духът на селото. Оживява се.
Хората са други – любопитни, усмихнати, разговорливи. Хората лека-полека променят
затвореността си, виждат, че не са забравени. Искри има в очите им. Надежда. А когато
виждаш, че са дошли хора от различни краища на страната тук, в Долни Вадин (където
живеят 160 човека), и продължават да се завръщат, готови да помагат, някак си си даваш
сметка колко им липсва спокойствието и простотата на живота на село. А на нас колко ни
липсват хора. Самото „Село назаем” също се променя и вече имаме нови идеи за
следващото издание, когато и да се случи то. Имаме и идеи за събития извън проекта. Още
през август тествахме една от тях. Направихме „Стрийт арт – Долни Вадин” – една много
успешна инициатива, в която „има хляб“. Какво е нужно, за да се подготви една такава
инициатива? Нужна е много вяра, визия и мечта. Трябва да си наясно какво искаш, защо го
искаш. И в същото време реално да прецениш възможностите си. Трябва обаче да чуваш
местните и хората, идващи отвън. Как те виждат нещата. Преди първото издание ни
трябваше година, за да си избистрим идеята, искахме мнение, съвети от много градски
приятели, от НПО организации. За „Село назаем 2” имахме много обратна връзка от
доброволците от първото издание. Затова и тази година проектът е много по-различен – с
фокус върху доброволчеството в полза на селото. В подготовката участваха освен нас –
хората от читалището – и Кметство Долни Вадин, доброволци от първото „Село назаем” и
частен дарител. Тази година бяхме една от 13-те организации от цялата страна, които
получиха финансиране за проектите си от програма VIVACOM Регионален грант 2016. Със
средствата осигурихме пълния пансион на доброволците, разходите за транспорт,
организирахме фотоизложба и купихме продуктите за приготвянето на топъл обяд за
местната общност. Със собствени средства поехме разходите за баластра,
кинопрожекцията и тениски за доброволците – за добре дошли. Кметство Долни Вадин се
включи със строителни материали за сцената. Илиян и Катя Андонови, наши спонсори,
подариха на всеки доброволец специално изработена флашка за спомен от „Село назаем 2”.
Надграденото личи. Всеки път, когато хората минават през центъра, си спомнят колко труд
оставиха тук градските герои. Думите отлитат – граденото остава, за да напомня.
Десетдневният престой на доброволците завърши с кръгла маса, на която те ви представиха
своята гледна точка и предложения за бъдещото развитие и на инициативата, и на селото.
Какви идеи ви дадоха? Трудно можем да изброим всички. Имаше много предложения за
подобряване на живота в Долни Вадин, които не зависят от нас. Те са въпрос на държавна
или общинска политика. Като цяло те виждат Долни Вадин като място за спокойна почивка,
възможности за риболовен, къмпинг, вело, конферентен туризъм. Видяха място, където да
се прави тиймбилдинг и арт фестивал. Видяха възможност хора от IT сферата да работят с
изнесен офис от Долни Вадин. Едно от предложенията бе много интересно – да се проведе
игра тип Eskape Game за доброволци. Предложения, които тепърва ще трябва заедно да
обсъждаме и да търсим възможности за тяхното осъществяване. Местни хора за „Село
назаем“: „За втора поредна година приемам Весела у дома. Още от първото „Село назаем”
тя стана като моя дъщеря. Много си я обичам. Винаги, когато ми се обажда, ме прави
щастлива за дълго време. Уча я да меси питки, мекички. Показвам и различни селски
манджи. Тази година след „Село назаем 2” й гостувахме в София. Разхожда ни къде ли не,
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показа ни много забележителности. Почувствахме се специални. Тя и семейството й са
винаги добре дошли у дома и тя го знае. Покрай този проект се сдобих с още една дъщеря.”
- Первина Тодорова – 57 г. „Радвам се, когато доброволците от „Село назаем” са тук.
Щастлива съм, че граждани искат да идват на село. Това е добър знак. Имам надежда, че
селата няма да умрат. Обичам, когато идват и искат да разказвам случки от миналото.
Последният път им казах много влашки поговорки, игри, броенки, с които сме израсли.
Приятни са разговорите с младите. Сред тях и аз се чувствам млада. А винаги съм щастлива,
когато моят доброволец Иванчо се обажда или идва ме види” - Спаска Станева – 83 г.
„Доброволците ми дават живот. Тази година ги научихме да пеят песента за Долни Вадин.
Много умни млади хора, които с желание и ентусиазъм искат да научават… Миговете с тях са
много приятни. Обменяме истории, говорим си за много неща. С тях забравям за годините
си и искрено се забавлявам. Бях силно впечатлена от културната програма, която
подготвиха. Те до последно работиха по строежа на външната сцена и между другото
репетираха, а представянето им беше запомнящо се. Възхищавам им се и с нетърпение
очаквам следващите доброволци.”
Лидл България финансира 31 социални проекта в цялата страна
Агенция Монитор/ сряда, 11-10-2017
Лидл България ще финансира реализацията на 31 социално значими проекта за 252 741 лева
в рамките на инициативата „Ти и Lidl за по-добър живот“. Кампанията е реализирана в
партньорство с Фондация „Работилница за граждански инициативи“ и Български дарителски
форум и отразява стремежа на веригата да допринася за по-пълноценен и качествен живот
на хората от всички региони в страната.
Проектът е събрал 425 предложения от 142 населени места в цялата страна, които са били
оценени на три етапа. В първия етап проектите са преминали през проверка на тяхната
техническа обезпеченост и наличност на цялата изисквана документация. До втори етап са
били допуснати всички проекти, отговарящи на административните критерии. В третия етап
пък избраните проекти са били представени пред служителите на Лидл, които са оценили
проектите в регионите, в които живеят, показвайки истински ангажимент към
благосъстоянието на своя град и своята общност.
Финалната селекция е включвала предложения от 18 населени места в страната, сред които
по-малки градове и села като село Ясен, област Шумен, град Генерал Тошево, област
Добрич, село Бяга, област Пазарджик и други.
Общо 16 са одобрените проекти в областта на образованието, 8 са с фокус здравословен
начин на живот, 5 ще се грижат за опазване на околната среда, а 2 са насочени към
съхраняване на историческото и културно наследство.
За да финансира подобни проекти в периода от 1 май до 25 юни 2017 г. Лидл е отделял по 3
стотинки от всеки касов бон в магазините в цялата страна. В това време неправителствени и
граждански организации са имали възможността да представят свои проекти и да
кандидатстват за финансова подкрепа в размер на максимум 10 000 лева.
Благотворителен търг ще набира средства за инвитро процедури
www.flashnews.bg | 11.10.2017
„In vitro“ означава „в стъкло“ от латински език, а „in vivo“- „живо състояние“. Камъкът и
стъклото са основните „съставки“ в творчеството на Александра Велева-Туши, което е
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посветено на благородната кауза да помага на двойки с репродуктивни проблеми.Нейните
произведения ще бъдат част от благотворителен търг, който ще набира средства за да има
повече български деца„Творците трябва по-скоро да начертават и проправят път към
разрешаването на проблемите, развивайки и променяйки фокуса на мислене у хората.
Затова цикълът произведения IN VITRO – IN VIVO цели да предложи нова философия и
гледна точка, разделена на етапи и търсеща разумни решения“, споделя Туши.В изложбата
основна роля ще има публиката, включвайки се с присъствие и участвайки в
благотворителния търг, чрез който ще се набират средства за инвитро процедури в
подкрепа на фондация „Искам бебе“ и под надслов „Сплотени за нов живот“.Материалите
на творбите са чешки оловен кристал, флоатно/плоско стъкло, органични материали,
мрамор, керамика и дърво. Цикълът се състои от 14 разказа, съпътствани от творби,
разглеждащи създаването на живота – чрез художествени форми от стъкло и стихове, в
които има и многоточия, предназначени за имената на бъдещите родени деца след
провеждането на кампанията IN VITRO – IN VIVO.Благотворителният търг ще се проведе на
31 октомври от 19:00 часа в галерия „София 79″, която се намира в хотел „Арена ди
Сердика“.
„Дънди Прешъс Металс Челопеч" ЕАД, „Софийска вода" АД и „Мото-Пфое" – спонсори на
„Вечер на добродетелите 2017“
www.ngobg.info | 12.10.2017 | 09:13
Домакин и специален добродетел за поредна година е Sofia Event Center. За четвърта
поредна година, специален домакин на най-голямото благотворително събитие на
фондация „За Нашите Деца“ е Sofia Event Center, които ни предоставиха уникална по рода
си, мултифункционална зала, с 360 градусова проекция. Благодарение на целия екип на
Sofia Event Center, техния висок професионализъм и отдаденост към каузата на фондация
„За Нашите Деца“, гостите ни отново ще имат невероятната възможност да се насладят на
една неповторима видео-приказка, провокация за всички техни сетива. За осми път
Генерален спонсор на „Вечер на добродетелите“ е „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ ЕАД.
Освен дългогодишното партньорство за „Вечер на добродетелите“, „Дънди Прешъс Метълс
Челопеч“ ЕАД ни помага да сбъдваме много наши мечти, сред които създаването на
Комплекс за ранно детско развитие, построяването на „Детска къща“, пилотирането на
приемната грижа в България, и др. Златен спонсор на „Вечер на добродетелите 2017“ е
„Софийска вода“ АД. Дружеството подкрепя каузата на фондацията всяко дете да расте в
сигурна и подкрепяща семейна среда от 2011 г.. Във всички офиси за обслужване на клиенти
са поставени дарителски кутии, средствата от които се инвестират в предотвратяване на
изоставянето на деца в родилните отделения. Тази година фондация „За Нашите Деца“ и
„Софийска вода“ АД сключиха споразумение за дългогодишно сътрудничество, в
продължение на което разпространи 160 000 флаери сред своите абонати с информация за
кампанията ни за насърчаване на индивидуалното дарителство „Коледа по никое време“.
Сребърен спонсор са нашите приятели от „Мото-Пфое“. Компанията е с дългогодишни
традиции в корпоративната социална отговорност и е доказала, че споделя нашите ценности
в сферата на детското благосъстояние. През 2014г. управителят Атанас Фурнаджиев връчи на
изпълнителния ни директор Иванка Шалапатова ключовете от чисто нов Ford Focus, който за
фондация “За Нашите Деца“ се превърна в „Автомобилът на надеждата“. За
благотворителното наддаване на миналогодишното издание на „Вечер на добродетелите
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2016“, „Мото-Пфое“ предостави безвъзмездно уникален планински велосипед Volvo, който
допринесе към търга сумата от 2500 лв. За тазгодишния търг г-н Фурнаджиев дари тениска
на Антони Марсиал - нападател от националния отбор на Франция и най-скъпо платения
тийнейджър при трансфер през 2015 година в историята на футбола. От фондация „За
Нашите Деца“ сме благодарни за верните партньори, които виждаме в лицето на Sofia Event
Center, „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ ЕАД, „Софийска вода“ АД и „Мото-Пфое“. Само за
първите 6 месеца на 2017г. благодарение на устойчивото ни партньорство с тях и
съдействието на всички наши корпоративни, институционални и индивидуални дарители,
ние успяхме да помогнем на над 1000 деца, с което броят на подкрепените деца и
семейства от създаването на фондацията, надхвърли 10 000. Убедени сме, че със
съдействието на такива добродеятели, които припознават нашите ценности и вярват, че
всяко дете заслужава щастливо детство, ще постигнем трайна положителна промяна в
живота на още хиляди деца и семейства.
България вече ще има Семеен център за недоносени деца
www.maikomila.bg | 13.10.2017
След по-малко от месец за пореден път светът ще отбележи Деня на недоносените деца –
17 ноември, но в София този ден ще е малко по-различен, защото тогава официално ще
заработи първият в страната Семеен център за недоносени деца „Малки чудеса“.
Темата за недоносените деца е болезнена и лична за много родители, а читателите на
Майко Мила! са се запознали с нея през текста на Диана Кръстева Моите недоносени
бебета, моите малки герои.
Новината за откриването на центъра „Малки чудеса“ ни зарадва много, тъй като това е
изключителен успех за Фондацията „Нашите недоносени деца“ – те стартират кампания за
набиране на средства за откриването му само преди година, а тази година са сред
селектираните участници в „ПРОМЯНАТА“ – най-голямата социално отговорна инициатива
на Нова Броудкастинг Груп в партньорство с фондация Reach for Change България.
Семейният център за недоносени деца ще предоставя възможности за консултации със
специалисти в областта на ранното детско развитие – лекари, психолози, логопеди,
специалисти по ранна детска интервенция и двигателно развитие, музикотерапевт,
консултанти по кърмене. В него родителите с обща съдба ще могат да се срещат, да обменят
опит и да се подкрепят взаимно.
Световната статистика показва, че на всеки 30 секунди някъде по света умира едно
преждевременно родено дете, а всяко десето дете в България се ражда недоносено
(годишно около 6500 бебета у нас се раждат преждевременно).
Всички те, както и техните родители, имат нужда от навременна, достоверна и достъпна
информация. Нуждаят се от ранна подкрепа в най-трудните моменти, както и от
дългосрочен ангажимент от мултидисциплинарен екип, който да им помогне да преодолеят
различните последствия, които преждевременното раждане може да има върху детето.
Повече информация можете да намерите на страницата на семейния център
http://www.premature-bg.com/semeen-center.html, както и във Фейсбук страницата му.
Междувременно в неделя, в 11 часа, на бул. Патриарх Евтимий 66, вх. В, ет. 1, родители на
недоносени деца са поканени на открит семинар за говорното развитие на недоносените
деца. Водещ на семинара ще бъде Маргарита Габровска, логопед и специалист по ранно
детско развитие.
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«Аурубис България» спечели волейболен турнир
www.novpogled.net | 13.10.2017 | 17:20
На 7 октомври се проведе последният турнир от инициативата на Българската мрежа на
Глобалния договор на ООН - „Игри за добрини“. Турнирът по волейбол изправи един срещу
друг отборите на „Аурубис България”, „Мтел”, „Овергаз” и „ТехноЛогика”, които се бориха
за избрани от тях благотворителни каузи. След отлична игра на отбора на „Аурубис
България” и 3 победи, наградният фонд от 2000 лв. бе спечелен за избраната от компанията
кауза: подпомагане на 15-годишния Димитър Табаков от гр. Пирдоп, който боледува от
апластична анемия и на 5-годишния Кристиян Николов от с. Чавдар, който страда от
епитателна дисплазия. Победителите – Николай Кузманов, Гаврил Динеков, Ивайло
Михалчев, Калоян Николов, Боян Николов и Тодор Иванов бяха наградени от Огнян Траянов
- председател на Българската мрежа на Глобалния договор на ООН. Той им връчи купата за
първото място в турнира.
Търсят "Млад благотворител" с конкурс за ученици
Победителите ще спечелят средства за реализиране на проекта си
в. Бряг, Русе | 14.10.2017
Конкурс за "Млад благотворител" обяви фондация "Благотворител". Само ученици от 8-ми
до 12-и клас могат да предложат на организаторите своя благотворителна инициатива, с
която да кандидатстват. Всички младежи, които са отдадени на кауза и имат идея как да я
осъществят, могат да изпратят своите материали до 31 октомври. Няма ограничение за
сферата на благотворителност, темите могат да бъдат образователни, социални или
екологични. Важна е единствено мотивацията. След края на конкурса, обявените пет найдобри предложения ще представят проекта си във вид на видеоклип.
За спечелилите първо място фондацията ще отдели 2000 лв., а за завоювалите второ място 1000 лв. С тези средства ще бъде подпомогнато осъществяването на инициативата на найдобре представилите се. Победителите обаче ще организират и дарителска кампания, за да
осигурят още 10% от бюджета за каузата, която ще се реализира до края на учебната 20172018 г.
Отличените участници ще бъдат обявени на 5 декември 2017 г. на специална церемония.
Инициативата стартира в рамките на Седмицата на фондациите и Дарителите в България.

Общи новини
Доброто е магия в СУ „Димитър Матевски”
www.gustonews.bg | 05.10.2017
Под мотото "Доброто е магия, която кара някого да се усмихне” родителският актив, учители
и ученици от третите класове на СУ „Димитър Матевски” вече втора година поемат
инициативата да дарят средствата от незакупени букети за първия и последния учебен ден
на учебната година на едно дете с рядко заболяване. Това е Тодор Сиваков – ученик от трети
клас в същото училище, болен от муковисцидоза или „Болестта на 65 рози”. Само около 200
човека в България са болни от тази рядка болест. За съжаление и Тодор е един от тях.
Удовлетворението за неговите съученици и учители е светлината в очите на детето и
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усмивката на устните му. Затова инициативата ще продължи и под друг форма и към нея ще
се включат и други класове от СУ „Димитър Матевски”.
„Единственото нещо, което може да възпитава човека, това е доброто. Затова и добрата
постъпка не трябва да я търсим като скъпоценен камък, а да насърчаваме всички и всеки
ден да направят нещо добро, защото няма нищо по-красиво от стремежа винаги, навсякъде
и във всичко да бъдеш добър човек”, казват от родителския колектив и добавят:
„Съпричастността на днешно време е заразна, затова нека бъдем съпричастни към
проблемите на хората около себе си и да се опитаме да им бъдем полезни, с каквото
можем. Чувството е страхотно да виждаме и да предаваме нататък нашите вдъхновяващи
примери! Надяваме се, че ще продължаваме да обединяваме сили и в същия дух на любов,
надежда и съпричастност, ще продължаваме заедно да даряваме подкрепа!”
С “Гозба на мира” турската общност черпи в Деня на ашурето
www.gustonews.bg | 05.10.2017
Турската общност в града под тепетата отново ще черпи с “гозбата на мира” този петък (6
октомври). Идеята е събитието да се превърне в традиция и да събира всяка есен
представители на различни народности и религии в знак на мирно съжителство и
солидарност. Първата “Вечер на ашурето” се проведе при голям интерес през октомври
миналата година в Дома на етносите, по идея на Ахмед Пехливан – председател на
Мюсюлманското Настоятелство и Сдружение „Йешилай“ България. Той е член и на
Консултативния съвет към Фондация “Заедно”, представлявана от най-старите етнически
общности в Пловдив, които осъществяват редица културни събития.
Tази година в деня на ашурето, всеки ще може да види как се приготвя “гозбата на мира” и
да опита от нея абсолютно безплатно. Демонстрацията на открито ще е точно в 12 ч. в петък
на обед пред Джумая джамия в центъра на Пловдив. Благотворителният ден се организира
с подкрепата на Генералния консул на Турция в града Хюсейин Ергани.
Сред всички народи ашурето е познато като “гозбата на мира”. Смята се, че това е найстарата позната рецепта за ястие в света. Легендата разказва, че то било любимият десерт
на Ной. Посланията на “Денят Ашуре” са за мир, солидарност, разбирателство, състрадание,
толерантност и хуманизъм в целия свят и затова ястието се нарича “гозба на мира”. По
традиция с ашуре се черпят всички приятели, без значение на техния произход и религия.
По време на първото издание на Панаира на кулинарното изкуство “Етно кухня на колела”
през месец май т.г, ашурето бе едно от най-предпочитаните традиционни турски ястия.
Благотворителен концерт за жертвите на урагани събира петима президенти на САЩ
www.24chasa.bg | 05.10.2017
Петимата живи бивши президенти на САЩ ще присъстват на благотворителен концерт за
подпомагане на хората, пострадали от ураганите, които връхлетяха страната през
последните седмици, предаде Франс прес. Джими Картър, Джордж Буш-старши, Бил
Клинтън, Джордж Буш-младши и Барак Обама ще се съберат на 21 октомври в концертната
зала "Рийд Арена", която се намира между Хюстън и Остин, в щата Тексас, предаде БТА.
Сред изпълнителите ще бъдат Гатлин Брадърс, Лайл Ловет, Сам Мур и Йоланда Адамс.
Всички събрани средства ще отидат за подпомагане на пострадали от урагани.
Повече от 700 чужденци са се записали за маратона в София
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www.dnevnik.bg | 05.10.2017
Повече от 700 са чужденците, които са се записали за участие в WIZZ AIR София Маратон,
обявиха организаторите. Общият брой на регистрираните е над 2500 души. Записването за
маратона продължава до 8 октомври - седмица преди самото събитие. Наградният фонд е
60 хил. лева, като шампионите ще получат по 8000 лева. "Трасето минава по едни от найкрасивите и зелени улици и булеварди на столицата. То е лицензирано от ИААФ и притежава
сертификат за Категория А, което означава, че на него може да се покриват нормативи за
световни първенства и олимпиади", посочиха организаторите.
"Софийският маратон направи много важна крачка към своето още по-добро и престижно
бъдеще. Партньорството с Wizz Air със сигурност ще ни даде нови хоризонти да
надграждаме – както за популяризирането на проявата, така и за осигуряване на повече
възможности за участие на атлети от страната и от чужбина, които да повишат нивото на
състезанието", каза Анатоли Илиев, основен организатор на маратона. Нискотарифната
авиокомпания ще даде по един еднократен ваучер на стойност 20 евро за стартиращите в
основните дистанции: класически маратон (42.195 км), полумаратон (21 км), както и на 10.5
км. Бонусът може да се използва в рамките на година за закупуване на самолетен билет.
Фотогалерия: Над 2000 души бягаха в 33-ия маратон на София > И тази година е предвидена
благотворителна инициатива. "Всяка година маратонът фокусира огромен медиен и
обществен интерес, с него са свързани значими благотворителни и социални каузи. Само за
миналата година подобни благотворителни инициативи събраха покрай Маратон София
близо 50 000 лева. Ето защо съм уверен, че с общи усилия можем да направим нещо
наистина полезно за доброто бъдеще на Маратон София", добави Илиев. Ще се събират
средства за децата с аутизъм, както и за закупуване на специализирани столове за деца с
физически проблеми. Откриването е на 15 октомври от 9.30 ч. пред Националния стадион
"Васил Левски". В 9.40 ч. ще бъде дадено началото на масовия старт, в 10.00 ч. ще потеглят
участниците в класическия маратон и след това през 10 минути ще стартират записаните в
останалите дисциплини.
Доброволци от страната ще обменят опит във Варна
www.bnr.bg | 05.10.2017 | 12:28
От днес до неделя, Варна е домакин на национална конференция за доброволчеството в
България. Целта на форума, който е първи подобен у нас е обединяване на доброволческите
организации и обмяна опит помежду им, каза за Радио Варна главният координатор
Станислав Морфов. Акцент сред дискусиите ще бъдат и въвеждането на правни рамки за
дейността на доброволците у нас. До момента има внесени два законопроекта за
доброволчеството в Народното събрание, но те все още не са влезли за обсъждане в
пленарната зала. Опитът на страните, в които правата и задълженията на доброволците са
нормативно регулирани сочи, че в крайна сметка това води до увеличаване на
производителността и ползи както за обществото и бизнеса, както и за самите доброволци,
които усвояват често нови умения. Една 5 на сто от българите обаче отделят от време и труд,
за да доброволстват, поясни Морфов.
В Сливен ще има безплатно кастриране на кучета и котки
www.bta.bg | 05.10.2017
Начало / Българска община
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BOBSTH 10:38:01 05-10-2017 PP1036BO.002 Сливен - кучета, котки - кастриране В Сливен ще
има безплатно кастриране на кучета и котки Сливен, 5 октомври /Велина Василева, БТА/ В
Сливен от 6 до 9 октомври ще се състои петият "маратон" за кастрация на кучета и котки.
Това съобщиха организаторите от международната организация за защита на животните
Animal Spay Neuter International и техните партньори от Romania Animal Rescue Inc. В
кампанията до момента са регистрирани 220 животни, както домашни любимци, така и
дворни кучета и котки. В предходните четири кампании са кастрирани 804 четириноги. С
кастрацията се предотвратяват различни заболявания, появата на нежелани поколения,
много от които се озовават на улицата. В гостуващия екип са включени
висококвалифицирани млади лекари, техниката на кастрация е минимално инвазивна и
неизискваща постоперативни грижи. Операциите се финансират изцяло с дарения,
набирани в международен мащаб от благотворителната организация. /ПП/
Уорън Бъфет: Нямам нужда от по-ниски данъци при това неравенство
www.profit.bg | 05.10.2017
Милиардерът инвеститор Уорън Бъфет е наясно с възможността за потенциално огромно
неравенство в същата тази система, която му позволи да постигне огромни успехи.
Състоянието на Бъфет се оценява на 80 млрд. долара, а той е третият най-богат човек в
света, според Forbes. "Не мисля, че имам нужда от намаляване на данъците," споделя Бъфет
пред CNBC по отношение на обявените наскоро от Републиканската партия планове. Новите
данъчни предложения отменят данъка, който се начислява за прехвърлянето на пари и
активи от един човек на друг след смъртта му. Премахването на този данък би било "ужасна
грешка," казва Бъфет, защото според него тази промяна облагодетелства богатите.
"Истината е, че ако приемат закона, за който говорят, аз мога да оставя 75 млрд. долара на
няколко деца, внуци и правнуци и ако те са 35 на брой, всеки от тях ще има по няколко
милиарда долара," и на никой от тях няма да му се налага да плаща данъци, за да получи
наследството, казва Бъфет. "Това страхотен начин за разпределяне на ресурси в САЩ ли е?"
Според Бъфет системата за наследство вече дава възможност на някой да започва живота си
с огромно предимство пред другите. "Ако са имали достатъчно късмет да излязат от
правилната утроба и да имат правилното име - Бъфет, те могат да си построят гробници, за
каквито египетските фараони дори не са си и мечтали. Те биха могли да правят всичко, а при
капитализма ставаше въпрос за интелигентното разпределение на ресурси," казва Оракулът
от Омаха. Къде живеят и какво работят най-богатите хора на планетата Факт - богатите стават
все по-богати Ако пък тези деца не използват съобразително богатството, което получават,
тогава това е провал на икономиката, казва Бъфет. "Ако пропилеят всичките пари, това
означава, че са направили някои много глупави неща с наистина важни ресурси. Това не е
добре за капитализма. Не мисля, че това е добре за децата," казва той. "Със сигурност не
мисля, че това е добре за общество, в което вече има огромно неравенство. Смятам, че това
е ужасна грешка." Това не е първият случай, в който милиардерът инвеститор коментира
публично несправедливостта в икономиката, от която той е извлякъл ползи. "Истинският
проблем, според мен, е, че просперитетът на изключително богатите хора е невероятен,"
заяви Бъфет пред PBS Newshour през юни. "Ако се върнете в 1982 г., когато Forbes публикува
първата си класация на милиардерите в САЩ, тези 400 души разполагаха общо с 93 млрд.
долара. Сега разполагат с 2.4 трлн. долара," казва още Бъфет през юни. "Това е просперитет,
който непропорционално облагодетелства хората на върха." Бъфет също така сподели пред
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PBS Newshour, че би бил напълно доволен и с много по-малко пари, отколкото има в
момента. "Щях да съм щастлив и със 100 000 долара на година." Може би е дразнещо да се
слушат подобни баналности от един милиардер, но Бъфет е предприел реални действия за
това да дари по-голяма част от ресурсите си. Той и съоснователят на Microsoft Бил Гейтс
стартираха инициатива, с която приканват най-богатите хора в света да даряват поне
половината от състоянието си за благотворителност.
Стоичков дари ценна топка за каузата на „Мис Армения“
www.marica.bg | Автор: Екип на Марица | 05.10.2017
Юбилейната топка и биографичната книга за Христо Стоичков ще се продават на търг в
името на благотворителна кауза на конкурса за красота "Мис Армения 2017". Модната
надпревара ще се проведе на 7 октомври в клуб „Галакси“ от 19 часа. Други вещи, включени
в търга, са трико на олимпийския шампион Армен Назарян, както и маратонки на актьора
Камен Донев, с които той е изиграл над 250 представления. Събитието е организирано от
Съюза на арменците в Европа - клон България, а каузата, зад която застават, са семействата с
репродуктивни проблеми. Участничките в конкурса са 11. Те ще дефилират в
задължителните три кръга - със спортно-елегантни дрехи, с официални рокли и с арменски
народни носии. В кръга с народни носии красавиците ще изпълнят и специална хореография
под звуците на арменска музика. Присъстващите ще се потопят изцяло в духа на древната
страна. Организаторите са се погрижили за цялостното изживяване - от арменските сладки,
които ще посрещат гостите на входа, до кратък филм, който ще визуализира красотите на
Армения. В журито на конкурса ще са актрисата Радина Думанян, моделът Венета
Харизанова, д-р Ангел Енчев, шампионите Йордан Йовчев и Армен Назарян.
Известни личности застават на старт в подкрепа на глухонемите деца от училищен пансион
„Проф. Дечо Денев“
www.bnr.bg | 05.10.2017
Известни личности от спорта, киното, телевизията, модата, политиката и бизнеса ще вземат
участие в четвъртото издание на благотворителното рали „Виж ме“. Надпреварата ще се
проведе в събота и има за цел да подпомогне учебния процес на глухонемите децата от
училище с пансион „Проф. Дечо Денев“ в София, лишени от родителски грижи. Децата
отглеждани в специализираното учебно заведение са от 3 до 18 – годишна възраст, а
предмета „Безопасност на движението“ е застъпен наравно с останалите предмети в
учебната програма. Идеята е известните лица да дадат личен пример с уменията си за
шофиране и толерантност в майсторско управление. “Виж ме” е послание на звездите към
техните последователи и в същото време е отправено от децата, които не могат да чуят
приближаваща се опасност и не могат да извикат в ситуация на пътя.
Благотворителен атрактивен баскетболен мач „Родители срещу деца“ във Велико Търново в
подкрепа на Стилян от Сливен
www.agencia-sliven.com | 05.10.2017
Благотворителните инициативи в подкрепа на 12-годишния Стилиян Колев от Сливен
продължават и извън границите на областта. След подкрепата на граждани, община,
училища и други местни институции в Сливен, се организираха инициативи за събиране на
средства за лечението на малкия баскетболист и в старопрестолния град Велико Търново.
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"За да повярваш в доброто – трябва да започнеш да го правиш!, пише Мариана Митева в
социалната мрежа, Да помогнем на Стилко да се върне в баскетболната
зала!Благотворителна инициатива, в помощ на талантлив млад баскетболист, подемат
баскетболните клубoве „Етър- 49“, „Болярки“ и BGO Software Българска баскетболна лигa –
Център, и съдийската баскетболна колегия- гр. Велико Търново. Трогнати от съдбата на 12годишния баскетболист от гр. Сливен Стилиян Колев, баскетболисти, треньори, съдии и
родители заработиха заедно за събиране на парични средства. Кутия бе поставена на
първата серия от аматьорските мачове на дивизия „Център“, провели се в неделя,1
октомври, в баскетболната зала на Стадион „Ивайло“ в старата столица. За неделя, 8
октомври, от 11 часа, е предвиден благотворителен атрактивен баскетболен мач „Родители
срещу Деца“, вход- символичните 5 лева. Събраните парични средства ще бъдат преведени
по дарителската сметка на Стилко. Да бъдем хора! Нека помогнем!" Вход-5 лева Събраните
парични средства ще бъдат преведени по дарителската сметка на Стилко. IBAN:
BG62STSA93000024715835 Bic: STSABGSF Титуляр: Стилиян Николаев Колев
С финансова помощ от фондация "Америка за България" във Варна беше открит иновативен
учебен център
www.dnevnik.bg | 05.10.2017
Мултифункционален център за преподаване в начален етап на образование беше открит
във Варненското основно училище "Петко Рачев Славейков". Стойността на проекта е 230
хил. лв., 150 хил. от които са безвъзмездна финансова помощ, осигурена от фондация
"Америка за България". Шестте класни стаи в центъра са оборудвани с интерактивни дъски,
сензорни екрани, мултимедийни проектори и озвучителна техника от висок клас. Т.нар.
облачни технологии дават възможност на преподавателите да общуват онлайн с учениците.
Премахнати са и някогашните подиуми, за да бъде скъсена дистанцията между
преподавателите и децата.
Сериозна част от финансирането е вложено в реконструкцията и интериорния дизайн на
сградата. Пространството на подхода към класните стаи е оформено като улица,
осигуряваща достъп до галерия, училищния театър и библиотеката. Собственото участие на
училището в реконструкцията – около 170 хил. лв., е събрано с помощта на родителите и
учениците в рамките на няколко различни проекта, след които и благотворителни
разпродажби. Още през юни м.г. фондация "Америка за България" обяви, че ще предостави
2,6 млн. лв. за финансиране на проекти на 23 училища в различни градове на страната.
Средства бяха отпуснати на конкурсен принцип по програмата "Училища на бъдещето". Те
бяха предназначени за модернизация на учебната среда и използване на съвременни
образователни методи и технологии в учебния процес. Заради високото качество на
представените проекти фондацията увеличи средствата в конкурса от първоначалните 2
млн. лв. на 2,6 млн. лв. Така вместо планираните 15 училища финансиране получиха 23. В
двете категории на конкурса - до 50 000 лв. и от 50 000 до 200 000 лв., бяха подадени 270
проекта от 133 населени места. До финал бяха допуснати 45 учебни заведения, а след тях
бяха избрани 23. Освен Основно училище "Петко Рачев Славейков" във Варна финансиране
в размер на 195 хил. лв. получи и Първа езикова гимназия за оборудването на центъра по
езиково обучение. Подкрепените проекти трябва да насърчават използването на
съвременни образователни методи и технологии, които ще поощряват практическата и
екипната работа в училище, ще повишат интерактивността на учебния процес и ще въвлекат
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учениците в изследователска дейност за заобикалящия ги свят, обясниха от фондация
"Америка за България". Финансирането е безвъзмездно, а срокът на изпълнение на
проектите изтече през септември т.г.
Русенци избират проект за паметник на Левски
www.rousse.dir.bg | 05.10.2017
Анкета за избор на идейна концепция за изграждане на паметник на Васил Левски в Русе се
организира от днес до 22 октомври тази година, съобщиха от общината. Русенци могат да
гласуват в Доходното здание, където са изложени 11 идейни проекта, а след 16 октомври и
на интернет страницата на общината. Идейните проекти вижте тук >>> Комисията, която ще
приеме окончателното предложение, ще заседава на 23 и 24 октомври т.г., като за
председател е поканен художникът Светлин Русев. За изграждането на паметника на Васил
Левски, който ще бъде разположен в Парка на възрожденците в Русе, както и за
облагородяването на района около него ще са нужни около 150 000 лева, съобщиха преди
време от създадения по този повод Инициативен комитет. Средствата ще бъдат събрани от
дарения. Благотворителните кампании ще бъдат обявени, след като бъде избран идейният
проект за паметник.
Германските фризьори от Barber Angels на благотворителна акция в София
www.ngobg.info | 05.10.2017
Петима членове на клубът Barber Angels от Германия пристигат в София по покана на
Фондация „Конкордия-България“ в периода 8-9 октомври 2017 г., където ще участват в две
мероприятия – ще подстригват безплатно потребители на социалните услуги на фондация
„Конкордия България“ и също така ще се включат в обучението на млади фризьори в
собствения фризьорски салон – социално предприятие на организацията, за да ги „запалят“
още повече за избраната професия. Клубът Barber Angels Brotherhood набира все повече
популярност в Германия и вече почти всеки телевизионен канал е отразявал тяхната
дейност. Философията на „клуба на фризьорите“ е да приканва други браншове веднъж на
месец да правят добро за хората в собствената им страна съобразно собствените
възможности. Тази година Barber Angels имат зад гърба си успешни акции в Мюнхен,
Щутгарт, Кьолн, Бон, Дюселдорф, Крефелд, Регенсбург, Хановер, Берлин и Хамбург, както и
във федералната провинция Заарбрюкен, под патронажа на федералния премиер г-жа
Крамп-Каренбауер. От 2018 г. се планира и провеждането на първите акции в чужбина, вкл.
и в Залцбург, Австрия. Пилотната обаче ще се случи в София, България, с домакинството на
фондация „Конкордия България“ Фондация „Конкордия България“ работи в София от 2008
г. В първия социален център на организацията деца и млади пълнолетни лица от уязвими
групи получават различни възможности за подкрепа: топла храна и настаняване, съдействие
при търсенето на работа, образователна и ресурсна подкрепа, психологическа подкрепа, но
също и дейности по интереси в свободното време, вкл. спорт и арт програма. От 2010 г.
организацията развива социален бизнес в собствения фризьорски салон, в рамките на чиято
програма младежи в риск могат да придобият професия и да започнат трудовата си
кариера. „Barber Angels Brotherhood“ е основан от Г-н Claus Niedermaier, по прякор Figaro от
Биберах на 27.11.2016 г. заедно с колеги и приятели. След придобиване на фризьорското си
образование Фигаро от Биберах работи в периода 1980 до 1987 в Лондон, Париж и Милано.
През 1988 г. става майстор и от 1989 до 1991 г. практикува и в Лос Анджелис прис José Eber –
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един от световноизвестните фризьори от Бевърли Хилс. От 1992 г. работи в собствен салон в
родния си град Биберах „Figaro Claus“ с общо 12 сътрудници. Клубът „Barber Angels“
наброява над 50 членове в цяла Германия и всеки месец се ангажира с акции по
подстигване на бездомни и други хора в нужда. Нови „Barber Angels“ се търсят и набират в
цяла Германия, особено в Северна Германия и в източните части на страната, където все
още липсват членове. Клубната такса е 15 евро на месец или 180 евро за една година, а
всички членове на клуба получават ексклузивно клубно име Barber Angels, облекло в
знаковия рокерски стил и достъп до концепцията за обучение на братството. www.b-ab.club
Вдовицата на Стив Джобс ще инвестира в баскетбол и хокей
www.ekipnews.com | 05.10.2017
Вдовицата на Стив Джобс – Лорийн Пауъл Джобс ще инвестира в спортно начинание.
Дамата, която наследи милиарди и се занимава с благотворителност, ще купи 20% от
Monumental Sports & Entertainment.
Компанията, оценявана на 2.5 млрд. долара, притежава баскетболния тим от НБА Вашингтон
Уизърдс, хокейния Вашингтон Кепитълс, женския баскетболен отбор Вашингтон Мистикс,
както и спортната зала „Capital One Arena“ във Вашингтон, съобщава Economic.
От компанията потвърждават, че имат споразумение с Джобс за инвестицията, но процесът
е все още в ход и предстои баскетболната и хокейнала лиги да одобрят включването на
новия инвеститор. Едва тогава сделката може да бъде приключена.
Очаква се главният изпълнителен директор на Monumental Sports & Entertainment, който е и
най-големият акционер – Тед Леонсис (б.а. – на снимката с Лорийн Пауъл Джобс) да остане
начело на компанията.
Джобс, която е 53-годишна, е една от най-богатите жени в света. Състоянието й се оценява
на 20 млрд. долара, по-голямата част от което е в акции на Apple, пише „Форчън“. Тя е
начело на фондацията Emerson Collective.
Започна възстановяването на изгорялата сграда на читалището в беловското село
Мененкьово
www.focus-radio.net | 05.10.2017
Пазарджик. Започна възстановяването на изгорялата сграда на читалището в беловското
село Мененкьово, каза за Радио „Фокус“ – Пазарджик кметът на селото Иван Адов. Той
обясни, че вече са започнали дейностите по почистване на терена и подготовката му за
изграждане на нова. „Ще имаме изцяло ново читалище, но се задължаваме, съгласно
заложеното в проекта, сградата да бъде в същия вид, както изгорялата“, коментира Адов.
Той допълни, че срокът за строителните дейности е до края на месец януари, а по проекта за
възстановяване на читалище „Св. св Кирил и Методий“ са отпуснати 830 хиляди лева.
„Книгите от библиотеката и оцелелия инвентар от изгорялото читалище в момента се
съхраняват в сградата на кметството до построяването на новата“, каза също Адов.
„Фокус“ припомня, че сградата на читалище „Св. св. Кирил и Методий“ в село Мененкьово
изгоря почти напълно при пожар на 22 юни 2016 година. Унищожени бяха и много книги от
библиотеката, но хиляди хора от страната се включиха в дарителска акция за попълване на
библиотечния фонд
Ваня НИКОЛОВА
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Преименуваха Благоевградската професионална гимназия по предложение на кмета
Камбитов, ще носи името „Ичко Бойчев”
www.viaranews.com | 05.10.2017
Внукът акад. Христо Григоров дари 5000 лв. на училището и книги с биографията на неговия
дядо
Общинският съвет гласува единодушно преименуването на Благоевградската
професионална гимназия по предложение на кмета на Благоевград д-р Атанас Камбитов. То
беше разгледано на тържествена сесия по повод 105 години от Освобождението на Горна
Джумая и Пиринска Македония.
От 5 октомври тя ще носи името на българския революционер, горноджумайски войвода на
Вътрешната македоно-одринска революционна организация Ичко Бойчев. „Директорът на
гимназията и целият колектив изразиха своето желание с писмо до мен и днес предлагам
преименуването на гимназията на името на героя, участвал в Освобождението на Горна
Джумая“, каза д-р Камбитов. Той покани на сцената ОбС шефа Тасков, който преброи
кворума в ДТ „Никола Вапцаров“, с който решението бе прието. На сцената излезе и внукът
на героя Ичко Бойчев – акад. Христо Григоров, който призова директора на
Благоевградската професионална гимназия Антон Драгоев и дари на училището 5 хиляди
лева и книги с биографията на неговия дядо, с която да се запознаят учениците.
Христо (Ичко) Димов Бойчев, или Ичко Бойчев, е роден през 1882 година в градчето
Гумендже, Егейска Македония. Влиза в четата на Апостол Петков по време на ИлинденскоПреображенското въстание. След потушаване на въстанието Ичко се прехвърля в четата на
Христо Чернопеев, обикаляща между Кукушко и Струмишко. Ичко Бойчев участва в
бомбения атентат на железопътния мост при село Аматово през септември 1904 година.
Тази акция респектира гръцките андартски чети, тероризиращи българското население в
района.
След
въстанието
Бойчев
остава
встрани
от
развихрилите
се
вътрешноорганизационни борби и разделения. На 29 юли 1905 година е делегат на
окръжния конгрес на Серския революционен окръг в местността Белемето, а в средата на
август 1905 година е избран за горноджумайски войвода. Взима участие във войните за
национално обединение на българите (Балканска, Междусъюзническа и Първа световна)
като доброволец в Българската армия. Ичко Бойчев е фактическият спасител на
съгражданите си от Горна Джумая (днешен Благоевград), като прогонва пълчищата на
башибозука, дошли да ги колят след разгрома на Илинденското въстание, в което взима
дейно участие с четата на Христо Чернопеев.
Благотворителна изложба набира средства за лечението на 46-годишна плевенчанка
www.dariknews.bg | 05.10.2017
На 16 октомври 2017 г. в една от залите на Регионален исторически музей в Плевен ще бъде
подредена изложба с мотото „Отворени сърца за Искра”. Тя се организира за набиране на
средства за лечението на 46-годишната Искра Николова от Плевен. Вече шеста година
жената се бори с онкологично заболяване на панкреаса, заради което к се налага да пътува
за лечение в клиника по ендокринна онкология в Упсала, Швеция. Самата терапия се поема
като разходи от НЗОК, но тези за транспорт и престой се налага да поема сама, а
възможностите к са вече изчерпани. Средствата не са малко и заради тях терапията к може
да се окаже невъзможна. За предстоящите й пътувания преди края тази година са
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необходими над 8000 лева. Сума огромна и непосилна за нея, но малка и възможна, ако се
обединим и помогнем! Творци от Плевен и не само, отварят сърцата си и даряват свои
творби за благотворителната кауза. Всеки може да дойде, да види, да сподели с приятели,
да дари. Освен в залата, всички творби могат да се видят във виртуална галерия във
фейсбук,
откъдето
също
могат
да
бъдат
закупени:
https://www.facebook.com/groups/427447794319339/?fref=nf Достатъчно ще бъде да
впишете под съответната снимка, че желаете творбата. Харесайте творби, купете ги и
добавете в дома си добрина – от онези, които ще ви напомнят за един спасен човешки
живот всеки ден.
Всеки може да плати или помогне и чрез дарителската й сметка: IBAN:
BG30STSA93000024756569 BIC:STSABGSF Титуляр – Искра Николова Нека помогнем,
усмивката на Искра да не угасва и тя да е там, където е мястото й - при децата й, при
семейството и приятелите й. Изложбата щe бъде открита от 18:00 часа, на 16 октомври.
Деца организират рождени дни на деца в неравностойно положение
www.haskovo.net | 06.10.2017
На 04.10.2017 година доброволците на БМЧК от клуб „ Да имаш голямо сърце не тежи“ към
ПГ „Руска Пеева“ в гр. Джебел реализираха една дълго подготвяна инициатива, която
протече под мотото „Това преживявам за първи път“. Младите червенокръстци
организираха рожден ден за 4 деца в неравностойно положение от многодетно семейство в
село Подвръх. В инициативата на клуба се включиха и ученици от паралелката
„Ресторантьорство“, които приготвиха лакомствата и атмосферата за тържеството. Максут,
Карабекир, Мюмюн и Зехра за първи път отпразнуваха своите рождени дни и получиха
чисто нов велосипед. Подаръкът е закупен със средства, набрани от благотворителната
театрална постановка на доброволците на БМЧК – „Горско училище“ и дарения от частни
лица в размер на 311.00 лева. Ваня Енчева – зам. председател на ОбС на БЧК – Джебел
благодари на членовете на клуб „Да имаш голямо сърце не тежи“ и на всички хора с добри
сърца, направили празника за децата незабравим.
Продължава кампанията „Дари кръв, вземи билет“
www.bnr.bg | 06.10.2017
Всеки, който участва в кръводарителската акция на БЧК, ще има шанса да гледа безплатно
един филм от програма на XVII Международен фестивал на червенокръсткитe и здравни
филми, който ще се проведе от 12 до 15 октомври. Участниците в кампанията ще гледат
„Диванът на Сталин“ с Жерар Депардийо, последния филм на Анджей Вайда „Остатъчни
образи“ или „Фортуната“, грабнал наградата за най-добра женска роля в Кан 2017. Тази
есен Червенокръсткият фестивал положи началото на уникален социален експеримент,
целящ да подпомогне проблема с нарастващия недостиг на кръводаряване в България.
Кампанията „Дари кръв, вземи билет“ предвижда всеки кръводарител да получи безплатен
билет за някоя от най-касовите прожекции в рамките на фестивала, както и едноседмичен
пропуск за паралелната програма на форума. Всеки, желаещ да се включи в кампанията,
може да дари кръв в ректората на Медицинския университет „Проф. Д-р Параскев Стоянов“
- Варна на 9 и 10 октомври от 09:00 ч. до 14:00 ч. Доброволците трябва да са здрави и скоро
да не са приемали никакви медикаменти. Повече подробности може да чуете в звуковия
файл от д-р Мирела Кирякова от Кръвен център – Варна:
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Колоездачи подкрепиха страдащите от ИБФ с велообиколка
www.dnes.bg | 06.10.2017
През септември Сдружение "Идиопатична белодробна фиброза" проведе специална
информационна кампания за болестта ИБФ.
Една от инициативите на кампанията беше благотворително организираната велообиколка в
подкрепа на пациентите, страдащи от рядката болест ИБФ. Велообиколката премина под
мотото "С дъх на живот". Колоездачите, взели участие в нея, бяха тържествено посрещнати
на 1 октомври за финала на маршрута си в градинката пред Народен театър "Иван Вазов" в
София.
На събитието всеки имаше възможността да научи повече за болестта, симптомите й и
начините за овладяване. Пациентите, страдащи от ИБФ, както и техните близки, имат нужда
да разберат начини за лечение, както и да получат подкрепа и адекватен съвет. Към този
момент разходите за лечението за ИБФ не се поемат от държавата, както и всички
процедури и изследвания в процеса на диагностицирането, припомнят от Сдужението.
Какво представлява идиопатичната белодробна фиброза?
Идиопатичната белодробна фиброза се характеризира с втвърдяване на тъканите на белите
дробове – те не могат да се разгъват напълно при дишане, което намалява количеството
кислород и води до увреждания на сърцето, мозъка и други органи.
ИБФ е необратимо и прогресивно заболяване, но с поставянето на правилната диагноза и
прилагане на методите за овладяване на болестта пациентите могат да продължат живота
си нормално. За да постави диагнозата идиопатична белодробна фиброза, специалистът
пулмолог трябва да чуе при преслушване звук като от отлепване на велкро лента. Найчестите симптоми са задух, суха кашлица, постоянна умора от ежедневни дейности.
Първоначалните прояви на симптомите настъпват бавно, но с напредването на болестния
процес се влошават. Пациентите обикновено страдат и от съпътстващи заболявания.
Лечението включва белодробна рехабилитация, промени в начина на живот (отказ от
тютюнопушене), лечение с кислород, трансплантация, лекарства, които забавят развитието
на ИБФ.
Преглеждат безплатно тютюнопроизводители в Кърджалийско
www.novjivot.info | 06.10.2017
Започнаха безплатни медицински прегледи за възрастни тютюнопроизводители в област
Кърджали. Квалицифирани консултации ще получат навършилите 60 години в граничните
общини Крумовград и Кирково.
До 25 октомври седем мобилни лекарски екипа, съставени от специалисти по кардиология,
ендокринология, ортопеди, уролози, невролози и офталмолози, ще приемат на място
желаещите да проверят здравното си състояние.
Акцията се организира от Националната асоциация на тютюнопроизводителите в
партньорство с мегакомпания, световен лидер в тютюнопреработването. Инциативата е част
от кампанията „Забавно лято, грижовна есен“, която организира благотворителни
инициативи, насочени към възрастните хора и децата.
Безплатните медицински прегледи за възрастни хора се провеждат за трета поредна година
в четири тютюнопроизводителни региона в страната – Кърджали, Хасково, Благоевград и
Силистра.
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Изследванията се провеждат в съответствие с едно от направленията от дългосрочната
устойчива програма, която се осъществява в партньорство с фондация „Направи добро” на
Александровска болница – София и с финансовото съдействие на фирма „Филип Морис
България“.
Седмица на донорството и трансплантациите
www.novinata.bg | 06.10.2017
Дните от 9 до 15 октомври 2017 г. са обявени за седмица на донорството и
трансплантациите. Под мотото „Частица от теб може да бъде за някого целия свят!“, ще се
отдаде почит към паметта на донорите и изрази благодарност към техните близки.
Донорството е благородно дело. Трансплантацията спасява хора от мъки. Животът на здрави
хора може да се обърне за един ден и те да влязат в листата на чакащите. Никой не е
застрахован. Чакащите не оцеляват дълго. След няколко години чакане, организмът на
пациента е толкова пострадал от живото поддържащото лечение, че е вече късно за
трансплантация.
По данни на Изпълнителна агенция по трансплантация – ИАТ към 07.09.2017г., 1129 българи
са в листата на чакащи за животоспасяваща трансплантация.
Обществен съвет за подкрепа на донорството /ОСПД/ – Сливен организира , обществена
информационно-разяснителна кампания в подкрепа на донорството.
В продължение на три дни- 9-11 октомври, членове на ОСПД-Сливен, ще се срещнат с
ученици от няколко сливенски училища, където ще представят информационноразяснителни презентации в подкрепа на донорството.
Като част от кампанията на 10 октомври 2017 г. от 10.00 ч. до12.00 ч., пред сградата на
Община Сливен, ще бъде изнесен щанд, където доброволци от младежката организация на
БЧК –Сливен, доброволци към Младежки дом – Сливен, и хора, чакащи трансплантация и
трансплантирани ще раздават информационни материали, ще разговарят с гражданите.
Целите на кампанията са:
Насърчаване на обсъжданията, свързани с темата и предоставяне на информация относно
донорството и трансплантацията на органи на обществеността;
Да се насърчи донорството;
Донорството да стане част от културата на българина
Инициатива на Интеракт-Стара Загора възражда памет за патроните на улици в града
www.starozagorskinovini.com | 06.10.2017
В Деня на Стара Загора - 5 октомври, младежите от ротарианския клуб Интеракт-Стара
Загора, член на ротарианското семейство на Ротари Интернешънъл, организираха
инициативата "Епохите през обектива". "Инициативата е с цел да изготвим информативни
табла, които да запознаят хората с личностите, живели в нашия град и чиито имена носят
улици в Стара Загора. Забелязваме, че младото поколение не знае кои са тези хора, какво
точно са правили, с какво са известни, защо имената им остават в историята на града. Сега
набираме средства за изработване на тези табла", сподели за медията ни Кристина Грозева.
Вчера с "Безплатна прегръдка" тийнейджърите привличаха старозагорци, които от своя
страна се включваха с дарения за осъществяване на идеята. Това не е поредната кампания,
която младежите от Интеракт-Стара Загора организират. По случай Международния ден на
майчиния език - 21 февруари, те се включиха в кампанията "Дай на кирилица"
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(#ДайНаКирилица), съвместно с Асоциация за социална отговорност и развитие чрез
иновации. А заедно с партньорите от Фондация "От любов към България", хипермаркети
"Kaufland-Стара Загора" и "Метро"-Стара Загора, организираха благотворителна инициатива
за Великден. Младите хора дариха и нови книги на стойност 395 лв. на Библиотека
"Родина", закупени със средства, събрани от организираната им доброволческа кампания.
Дима ИВАНОВА
В музея постъпиха първите фотоапарати от дарителската акция "Последователи на първите
светлописци"
www.shum.bg | 06.10.2017
Немски фотоапарат от 1929 г. марка “Zeiss Ikontа”, притежание на Иван Попов – последният
кмет на Шумен преди 9 IX 1944 г. е сред експонатите на откритата от Регионалния
исторически музей
дарителска акция под надслов "Последователи на първите
светлописци". Той е дарен на музея от неговия внук Иван Бабаджанов. Днес в РИМ постъпи
и поредното дарение – фотоапарат “Старт”, производство в края на 50-те и началото на 60-те
години. Заедно с него дарителят полк. Йордан Йорданов, бивш началник-щаб на Военното
училище, сега пенсионер, дари още фото увеличител “Ленинград”, закупен от Киев, фото
филтри и гривни за правене на репродукция. “Всичко необходимо за обработване и за
копиране на снимките го предоставям на музея. Това е моето хоби, задочно съм завършил
фотографски курсове в София още като курсант, впоследствие бях кръжочник при
Маркарян”, разказа полк. Йорданов. Към дарителската акция се е присъединил още един
шуменец с фотоапарат “Зоркий 4”, от 60-те години. “Идеята за дарителската акция
„Последователи на първите светлописци“ се роди с представената в мраморното фоайе на
музея изложба "Светлописците на Шумен", проследяваща развитието на фотографското
изкуство в града ни от края на XIX до средата на ХХ век”, сподели гл. ас. Бета Хараланова от
отдел “Най-нова история” към РИМ. “Към ценните експонати, с които разполагаме сега ще
прибавим и тези от дарителската акция, която ще приключи на 20 ноември и ще ги покажем
в Деня на дарителя”, добави тя и припомни, че паралелно с изложбата и дарителската акция
се провежда и фотоконкурс за деца и ученици - "Улови миг от историята на Шумен". ШУМ.БГ
За пета поредна година „Хана Проджект“ проявява своята благородна дейност в Свищов
www.novinata.bg | 06.10.2017
Този път благотворителната организация реализира част от мечтите на Центъра за социална
рехабилитация и интеграция в Свищов. Неправителствената организация „Хана Проджект“
от 5 години съдейства за реализирането на различни инициативи в Свищов, като освен във
финансов аспект, организацията помага и чрез благотворителен труд, който полагат
доброволците към нея. Тази година ръководителят на група от 11 американци Дерън Уолкър
отново е в Свищов, за да реализира поредната доброволческа акция на „Хана Проджект“.
Холи Палмър, Джейкъб Палмър, Тони Дилърд, Барни Хикс, Алън Луиз, Франк Уебстър, Деби
Уебстър, Тери де Криси, Нелда Хайсмит и Сю Радли положиха много усилия и реализираха
част от мечтите на Центъра за социална рехабилитация и интеграция в Свищов. Директорът
на ЦСРИ Десислава Йорданова изрази благодарност към Лидия и Тим Отри, за съдействието
в контактите с благотворителната организация и всеотдайния труд, който положиха като
представители на Протестантската църква „Нов живот“. За краткото време от 1 до 6
октомври, американските представители закупиха и монтираха оранжерия за отглеждане на
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билки и беседка за отдих пред Центъра за социална рехабилитация и интеграция. Освежиха
цялата ограда и всички фитнес уреди на УК ,,Алеко Константинов“ като ги изшкуриха и
пребоядисаха в 3 цвята. Десислава Йорданова сподели, че идеята на ЦСРИ, която е
заложена в проекта подаден към „Хана проджект“, е да отглеждат билкови насаждения в
новоизградената оранжерия, чрез съвместно полагане на грижи от потребителите на
услугата и екипа от специалисти. Така потребителите ще се учат на труд и ще се чувстват
щастливи, и удовлетворени от постигнатия краен резултат. Тя не пропусна да благодари на
всички единадесет доброволци, като добави към тях имената на Ганчо Ламбев, Теодора
Банкова и Елка Христова, които и този път са подпомогнали центъра, с помощ при
запръстяването и осигуряването на почва за оранжерията, както и засаждането на
растенията в нея, заедно с потребителите на социалния център.
За реализирането на целия проект от „Хана проджект“ са предоставили сумата от 3 хиляди
лева, която благодарение на безвъзмездния труд на всички доброволци е изразходена по
възможно най-добрия начин, а резултатите са невероятни. Екипът на ЦСРИ и сем. Отри
искрено се надяват хората, ползващи дворното място за отдих и развлечение, да опазят
създадените подобрения и удобства, и всички посетители да имат културата да запазят
дареното!
Благотворителна разпродажда в бар GABA
www.168chasa.bg | 07.10.2017
Благотворителна разпродажба ще се проведе от 11 ч. на 8 октомври в бар GABA, където с
подкрепата на Пиарет и верни приятели ще се предложат подбрани дрехи, обувки и ръчно
направени аксесоари. Събраните средства ще бъдат използвани за строежа на храма,
посветен на света блажена Ксения Петербургска в манастира "Свети Пантелеймон", град
Смолян.
С инициативата "Хоро за живот" се набират кръводарители във Варна
ww.bnr.bg | 07.10.2017
„Хоро за живот” е съвместна инициатива на клуб по танци „Моряците” с Районен център по
Трансфузионна Хематология гр.Варна. Всеки ден поради катастрофи, операции, раждания и
множество заболявания повече от 500 души в България имат животоспасяваща нужда от
кръв и кръвни продукти, които се набавят чрез кръводаряване. Редовното доброволно и
безвъзмездно кръводаряване е в основата на осигуряването на необходимите количества
безопасна кръв. Нуждаещите се от кръвопреливане могат да са хора, които се подлагат на
по-малка и лека или на по-голяма и тежка операция. Има и болести, при които
периодичното кръвопреливане е единственият начин човек да се поддържа жив и в
сравнително добра кондиция. Доброволното кръводаряване у нас е твърде малко. То не
достига желаните проценти, заложени от Световната здравна организация. До 2020 г. СЗО е
поставила задача пред всички здравни системи в света доброволното кръводаряване да
стане 100%. У нас то е между 65 и 80%, защото не се отзовават достатъчен брой
кръводарители и неминуемо се стига до това близките да бъдат помолени да даряват кръв.
Затова е важно хората да разберат, че проблемът с недостига на кръв и липсата на
достатъчно доброволни кръводарители засяга всички. Всеки, който дари кръв днес ще
получи пакет със сладки неща. Подробности за инициативата в разговора на Ваня Славова
със Силвия Митева от клуб по танци „Моряците” :
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Кръводарителят печели, дарявайки кръв, той активира собственото си кръвопроизводство и
обновяването на специализираните кръвни. 24 часа дареното количество кръв се
възстановява. След 3-4 седмици дори качественият състав на кръвта е напълно възобновен.
Това укрепва здравето и имунната система.
Видин се включва в кампанията "Нека да помогнем на едно българско семейство"
www.bnr.bg | 07.10.2017
Сдружение "Свободата на бъдещото изкуство" организира във Видин прожекции на
късометражни студентски безбюджетни филми. Средствата, които ще бъдат събрани, са за
благотворителна кауза. Парите ще отидат за лечението на Любомир Райков, който е с
диагноза Детска церебрална парализа и епилепсия - Синдром на Уест. Това съобщи за
радио Видин Деян Стефанов- председател на Управителния съвет в сдружение "Свободата
на Бъдещото Изкуство" Future Leeway Movies: "Кампанията се разраства през тази година и
ще обиколи 20 български града -Разлог, Банско, Благоевград, Перник, София, Враца, Видин,
Плевен, Габрово, Велико Търново, Русе, Шумен, Добрич, Варна, Бургас, Сливен, Казанлък,
Стара Загора, Хасково и Пловдив. Прожектираме студентски късометражни филми в
подкрепа на Любомир Райков от Тетевен, който трябва да отиде на лечение в Турция
Необходимата сума е 30 000 лв. Прожекцията във Видин ще бъде в залата на Симфониетата,
от 11 часа." "Нека да помогнем на едно българско семейство" е първата благотворителна
кампания, която сдружение "Свободата на бъдещото изкуство" направи за първи път през
миналата година като физически лица(студенти). Организирани са прожекции в дванадесет
български града с подкрепа от общините, ЮЗУ "Неофит Рилски" и хора с добри сърца.
Кампанията бе за Александра Кръстянина, която е с рядката диагноза "Хемимелия на
дясното краче". Нужната сума за лечение в Америка е 450 000лв. Сумата бе събрана месец
май тази година. Още информация за кампанията може да се намери на сайта: FLM.bg
Банско събира пари за болно дете
www.paper.standartnews.com | 08.10.2017
Банско се обедини в мисия за спасяването на тригодишно дете. Мартина Танева бе в кома
един месец, има шанс да живее, но са необходими 50 000 долара за животоспасяващата
операция в Турция. Кметът на общината Георги Икономов апелира всеки, който има
възможност, да помогне за спасяването на живота на детенцето. "Един малък ангел се
нуждае от нашата помощ и съпричастност! На Мартина ще бъде направена операция в
болница "Аджъбадем" в Истанбул. Сумата за тази интервенция е непосилна за семейството
й. Ще се обадя на всички общински съветници, за да можем още в понеделник да изпратим
до 10 000 лева като помощ от общината. Нека всички заедно да помогнем това прекрасно
дете да остане между нас и да се радва на живота", заяви градоначалникът Икономов.
Малката Мартина нямала здравословни проблеми допреди малко повече от месец.
Момиченцето трябвало да изпие хапче, което за нещастие попаднало в трахеята, а не в
хранопровода. Детето изпада в кома, транспортирано е в "Пирогов". Лекарите обаче са
безпомощни. Семейството пристига в турската столица преди два дни и медиците са
категорични, че веднага трябва да направят животоспасяващата операция, за да живее.
Гарантирали са, че след интервенцията има 80% шанс да се възстанови напълно. Кметът на
община Банско уточни, че заради бързото развитие на нещата не е създадена специална
банкова сметка, но дарения могат да се направят на името на майката на тригодишната
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Мартина. Банкова сметка: BG96BUIB78371039070002, СИбанк, Катерина Костадинова Танева
/Юнчова/. Владимир Симеонов
Парижкият бал събра световен елит в София
www.standartnews.com | 08.10.2017
Парижкият благотворителен бал събра международен елит за четвърти път в София.
Престижното събитие под патронажа на Симеон Сакскобургготски и съпругата му Маргарита
Гомес Асебо беше с президент френският посланик Ерик Льобедел. "Тази година
благотворните акции са за нашите "златни момичета", уточни вдъхновителят и
организаторът на бала Христо Куртев. В хотел "Маринела" дрес кодът беше бляскав изискани дълги тоалети и смокинги. Сред най-интересните гости бяха д-р Осман Айди крупен бизнесмен, дарил най-внушителната колекция от азиатски артефакти на
Националната ни галерия, и неговият племенник, мадам Гарние, Илияна Раева, Наско
Сираков, дъщеря им Виолета и мъжът й, Ивана Скендерова и Мартин Горанов, Мария
Конакчиева от Френския културен институт, адвокатите Владимир Пенков и Искра
Стефанова, барон и баронеса Гендович, Цветан Бешевитски, семейство Чакърови, Христоген
и Мариана Стефанови... От билетите за томболата бяха събрани 3000 лева. После започна
аукционът. Мартин Горанов спечели срещу 2000 лева френски коняк от 2000 година,
подарен от Ерик Льобедел. Виповете наддаваха за бутилка "Шабли", специална резерва,
която смени собственика си за 1000 лева, "Магнум шампанско" за 1500, за аксесоари на
"Картие" и "Диор"... Кулминацията настъпи, когато Габриела Колева даде знак, че срещу
7000 лева ще отнесе вкъщи пейзаж от остров Бриони, предоставен от Симеон
Сакскобургготски. Живописното платно е подарено на царица Йоанна от Мария-Тереза
Австрийска, дъщеря на португалския крал и съпруга на по-малкия брат на императора Франц
Йозеф. Оказа се, че Габриела Колева е наследничка на министър председателя на България
от 1935 година генерал Пенчо Златев. След търга общата сума, събрана за "златните
момичета", се оказа 15 930 лева. "Благородството и добрите каузи набират скорост. Да
вярваме в доброто у хората, за да възродим България", коментира Христо Куртев. Менюто
на вечерята беше като за бал - мус от синьо сирене в палачинка, микс от сезонни зелени
салати в смокинов винегрет с маслени крутони, запечени ядки и зелени аспержи, брюле от
гъши дроб в черешово желе, гарнирано с „бриош" (сладък френски хляб) и телешко карпачо,
опашки от тигрови скариди със сос „Ким Чи", гарнирани с хрупкави топки панирано ризото,
цитрусово сорбе, филе от ципура, шоколадова торта. Гостите на Парижкия бал
демонстрираха висш пилотаж и в танците.
Режисьорът Христо Порязов с награда за "Най-добър сценарий" от фестивал в Косово
www.hiclub.bg | 08.10.2017
Филмът “Това е твоето бебе” е втората успешна продукция на режисьора
Отдавна известен сред приятелите си като “българският Алмодовар”, Христо Порязов е на
път да сбъдне прякора си – поредната награда, която режисьорът прибави към колекцията
си е от Международния фестивал в Косово - “Най-добър сценарий” за българо-испанската
копродукция “Това е твоето бебе”.
Лентата е посветена на донорството, а премиерата в България беше на 16 март тази година.
Филмът е вдъхновен от действителна история и е заснет “по алмодоварски” през 2016 г. в
Мадрид. Сюжетът разказва за 7-месечно бебе в мозъчна смърт, чиято майка, въпреки
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неописуемата болка, решава да дари сърцето му за трансплантация. Реципиентът се оказва
момиченце, което жената среща случайно в парка и… сърцето успява да я разпознае.
„Основната ни цел е, чрез инструментите на изкуството, да се отвори съзнанието на
широката общественост към темата за донорството като висш благороден акт на хуманност”,
коментира развълнуваният Порязов след церемонията.
Най-малката актриса във филма е 5-годишната Хулия Санчес, която развива таланта си в
актьорска школа в Мадрид и вече знае, че иска да се занимава с кино, когато порасне. “Това
е твоето бебе” е нейният първи филм. 30-годишната Ана Килиан се превъплъщава в ролята
на майката, дарила сърцето на своето дете, а Елейни Ередия е майката на момиченцето,
получило шанс да живее.
“Това е твоето бебе” беше отличен и на Европейския филмов фестивал "Мейнстрийм и
ъндърграунд" в Москва. А Христо Порязов за втори път предизвиква подобен фурор.
Миналата година първият му филм му “Колко си хубав”, който нищи темата за различната
сексуалност, обра наградите на редица международни фестивали по света.
Д-р Невен Енчев ремонтира път в община „Родопи“
www.gustonews.bg | Източник: GustoNews | 08.10.2017
Д-р Невен Енчев започна ремонт на път в местността „Живака“ в с. Белащица. Съоръжението
се изгражда изцяло за негова сметка и безвъзмездно за община „Родопи“, за което е
подписан и договор.
Обновяването на отсечката е изключително необходимо преди зимния сезон. Пътят е
наситен с трафик и обслужва не само Alchemist Residence, живеещите и работещите там, но
и съседните парцели и техните обитатели.
Пловдивският предприемач сключи споразумението с администрацията ден, след като
комшиите Наталия и Стоян Иванови, Аршавар и Мари Кюркчиян, Владимир Арабаджиев и
останалите недоволни изсипаха поредната порция жалби срещу него. Д-р Енчев отново
показа, че мисли нестандартно и пак отговори на омразата с благороден жест. Винаги съм се
придържам към девиза на Конфуций: “На доброто отговори с добро, на злото - със
справедливост и любов”, коментира бизнесменът. Той е известен със своята
благотворителна дейност, която реализира чрез Ортодоксалния орден на Хоспиталиерите
на Свети Йоан. Фондацията организира всяко тримесечие безплатни медицински прегледи
за жителите на община „Родопи“, които обсипват д-р Енчев с пожелания за здраве и дълъг
живот.
Откриха „Училище за мечтатели“ във Варна
www.uspelite.bg | 08.10.2017
Център за иновативно обучение „Училище за мечтатели“ беше открит в ОУ „Петко
Славейков“ във Варна. Проектът стартира преди 2 години, когато директор е Таня Петрова.
Тогава училището печели финансиране на стойност 150 000 лв. на своя проект в конкурса
„Училище на бъдещето“, организиран от фондация Америка за България. Необходимите
средства са на обща стойност 320 000 лв. Под ръководството на сегашния директор Нели
Павлова останалата част от средствата са осигурени от бюджета на училището и училищната
общност. В този мащабен проект се включiиха и децата, и родителите с нови идеи за
благотворителни акции. Всички се обединиха около 1 цел и днес новият център е вече
факт.Когато човек иска, нещата се случват. – споделя Сияна Смилкова. Създадена е
БДФ / МЕДИЕН МОНИТОРИНГ
С подкрепата на фондация „Америка за България”

33

София 1124
Ул. „Леонардо да Винчи” 4Б, ет.2
Тел.: (02) 951 59 78
http://dfbulgaria.org

обстановка, в която децата учат като на игра. Коридорът и 6 класни стаи са напълно
преобразени. Тук процесът на обучение е вълшебство. Децата с радост преодоляват новите
предизивкателства. Променя се времето и нуждите на децата вече са по-различни.
Използваме нови по-ефективни методи за обучение. В класните стаи са премахнати
подиумите, масичките могат да се разположат така, че да са пригодени за различни нужди.
Закупени са мултимедийни проектори за онагледяавне на материала, озвучителна система,
65 инчов екран, интерактивна дъска. За учениците са осигурени таблети и очила за
виртуална реалност. В коридора има място за почивка, библиотека, сцена за театър, галерия
с рисунки на децата. Специално внимание е отделено на екологичното възпитание на
децата. Направен е отделен кът за разделно събиране на хартия. Цялостният вътрешен
дизайн е дело на арх. Десислава Христова, а графичният дизайн е изработен от
художничката Николинка Димитрова . Това е не просто училище, а училище за мечтатели.
Днес сме свидетели на това, как мечтите се превръщат в реалност. И най-важното е, че
инвестираме в нашето бъдеще, в най-ценното – децата.
Директорът на Агеницията по трансплантация: Дарителството е в душата на българина
www.novini.dir.bg | БНР | 09.10.2017
Между 1100 и 1200 души у нас чакат за трансплантация... Между 1100 и 1200 души у нас
чакат за трансплантация. Теоретично те са повече, защото допускаме, че има хора, които не
са диагностицирани и не знаят за възможността да бъдат трансплантирани. Това съобщи в
предаването на “Хоризонт“ “Преди всички“ д-р Марияна Симеонова, директор на
Изпълнителната агениция по трансплантация. От началото на годината са извършени 49
трансплантации на орган изтъкна тя. Най-много са чакащите за бъбреци, както е в целия
свят. Имаме напредък в осведомеността на хората по отношение на ползите от донорството,
казва д-р Марияна Сименова, която е категорична, че „дарителството е в душата на
българина“: Има и откази от това да се дарят органи от под 3 000 души за повече от 14-15
години. Много нисък процент - 0,0,0 процента от населението на България. Симеонова
оцени законодателството у нас като „добро“, тъй като е „точно каквото в Испания и
Хърватска, които са световни лидери“ и не то е причината за малкия брой донори. Не
достига обаче броят на лекарите – координатори по донорството – анестезиолози и
реаниматори. Броят им е намалял наполовина за 20 години и вече е под минимума,
въпреки че работят „изключително добре“: Нещо хубаво, което се случи през тази година 20 български анестезиолози и реаниматори завършиха курса по испанската програма, която
е световния модел. Бяха сертифицирани, представиха се блестящо! 74 на сто от българите са
посочи , че биха дарили органите си. За 2016 има 26% отказа на семейства за донорство от
техни близки. Днес честваме Европейският ден на донорството и трансплантацията. БНР е
медиен партньор.
БЛАГОТВОРИТЕЛЕН БАЗАР В ПОДКРЕПА НА МАЛКИЯ АЛЕКС В СЛИВЕН
www.slivenpress.bg | 09.10.2017
Благотворителен базар „Шанс за живот на Александър" ще се проведе в събота /14
октомври/ в Сливен.
Инициативата за събиране на средства за лечение на момченцето ще започне в 10 ч. и ще
продължи до 13 ч. в Сити център, на третия етаж, до магазин „Хиполенд". Това съобщи
майката на Алекс Ивелина Атанасова. Детенцето, което на 1 октомври навърши една година,
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преди 6 месеца бе диагностицирано с тежка болест – спинална атрофия. Семейството има
нужда от финансова подкрепа за скъпото лечение, което ще се проведе в Италия. „Почти
сме събрали половината пари за вливанията - около 21 000 лева. Трябват ни още толкова и
се надяваме до месец-два с малкия да заминем и да започнем лечението. Първоначалната
сума е 25 000 евро. През тази седмица ни предстои да му вземат и мерки за корсет, за да
може малко по малко да се изправя и да сяда. Благодаря на всички, които са дарили
средства!" - сподели майката на Алекс. Банковата сметка, на която могат да се превеждат
суми, е: 70001522116375 IBAN: BG88UNCR70001522116375 SWIFT: UNCRBGSF Ивелина
Александрова Атанасова
Художник събира средства за засаждане на 20 дка с дървета в Еленския балкан
www.dnesbg.com | 09.10.2017
Самоукият художник Цветомир Илиев събира средства за засаждане на 20 дка с дървета в
малкото селце Берковци в Еленския балкан. Той живее и работи в близка махаличка в
планината, обича да се разхожда сред гори и пасища и с тревога наблюдава, как наоколо се
изсичат дървета. Тази неприятна гледка го кара сам да започне да сади фиданки в района.
След това решава да стартира инициативата “Започни просто – засади дърво”. Тя включва
именно засаждане на 20 дка с дървета в Еленския балкан, като за целта се търсят 10
доброволци. Те ще работят осем дена – от 17 до 25 октомври 2017 г., а при лошо време – от
10 октомври до 8 ноември. За да се осъществи това добро дело, са необходими 2200 лв.,
които ще покрият разходите по осигуряване на транспорт, храна и нощувки за
доброволците. Към момента недостигат около 1200 лв.
Доброволците вече сме ги набрали, каза вчера Цветомир. Уточнява, че това е първото от
поредицата залесявания, които възнамерява да организира с партньорството на
Държавното горско стопанство в Елена и Изпълнителната агенция по горите. Ако се съберат
повече средства, те ще бъдат използвани за следващите акции. Вероятно ще правим такива
залесявания пролет и есен, но за това трябва да ни помогнат спонсори, допълва младият
мъж.
За да популяризира залесяването в Еленския балкан, художникът прави картини от корите
на дървета. След това ги запечатва с акрилни бои. С парите от продажбите на картините
Цветомир смята да организира изложби в страната и самото залесяване в Берковци. Така
всяка покупка на творба ще помогне за засаждане на дървета.
Младият мъж е роден през 1982 г. в Лом, но мечтае да живее сред дивата природа в
Балкана. Търси начини и се натъква на проект в Еленско, където датчанин купува четири
къщи и ги дава срещу символичен наем на хора, които искат да живеят в планината. Така
Цветомир се озовава в Еленския балкан. Обича да се разхожда в планината и един ден
забелязва нападали кори от дървета, после ги събира. И така през 2010 г. неговият интерес
към изкуството се пробужда случайно, когато за първи път започва да прави картини и
малки скулптури именно от такива природни материали. Цветомир намира това за много
интересно и от тогава това изкуство става негова страст. Сега младият художник изучава
галерии, чете история на изкуството и учи нови техники. Негови картини вече притежават
няколко частни галерии в Европа. В момента работи върху нови творби за бъдещи изложби,
като част от парите от продажбите са предназначени за благотворителна цел.
Трябва да се обединим, за да спасим природата, където има постоянни сечи на дървета,
казва Цветомир. Именно това е мотивът той да стартира инициативата за засаждане на
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дървета. Обичам да пътувам до различни места в дивата природа и навсякъде виждам
намесата на човешка ръка и изчезване на цели животински видове. Обезлесени са цели
гори, а веднъж в българско село станах свидетел как с един трактор трима души отсякоха 30
стари борови дървета, които са живели 70 години. За съжаление, в цяла България
изсичането продължава, разказва Цветомир. В тропиците дъждовните гори се секат, за да се
засадят палмови плантации, това се случва и на всеки континент. Така човечеството бавно се
самоубива, като се унищожават дърветата на планетата. Затова младият мъж призовава
хората да започнат да садят дървета и иска чрез своето изкуство да подскаже и покаже, че
хората сме тези, които могат да възобновят и спасят природата.
За залесителната кампания в Еленския балкан с предимство са тези доброволци, които
остават през целия период, а също и тези, които са от Великотърновска област, обяснява
инициаторът. Залесяването ще се осъществява всеки ден до обяд, в неделя (22 октомври)
няма да се работи. Доброволците ще бъдат настанени в туристическата спалня на Елена,
като всеки ден ще има организиран транспорт до мястото на засаждане. Мисията е
предназначена за хора над 16 години, които да са здрави и да имат желание за работа на
открито. Дори никога да не са засаждали дърво, организаторите ще покажат. Залесяването
ще бъде с иглолистни фиданки.
Освен това доброволците трябва да са екипирани с топли дрехи, които предпазват от дъжд,
а също и с планински обувки. За тези, които участват през целия период на залесяване, се
покриват разходите за транспорт до и от гр. Елена. Храната също е осигурена. Организацията
вече е задействана за 17 октомври, надяваме се на хубаво време, коментира Цветомир.
До 15 октомври 2017 г. се събират дарения за залесяването в Еленския балкан, като се
използва банковата сметка на фондация “ЕкоОбщност”.
А тя е:
ПроКредит Банк,
IBAN: BG28PRCB92301021861910, BIC: PRCBBGSF –
дарение за залесяване в Еленския балкан.
Вася ТЕРЗИЕВА, сн. Архив
72-часов технологичен маратон във Варна
www.news.varna24.bg | Източник: Varna24.bg | 09.10.2017
Бивши и настоящи студенти от ТУ - Варна:виж ощеНамерете бивши съученици, състуденти,
колеги и стари приятели! Регистрирайте се или влезте в профила си.От 12-15 октомври
Техническият университет - Варна ще стане домакин на 72-часов технологичен маратон
ТОМ. ТОМ е международен формат, който събира инженери, дизайнери, иноватори и
ентусиасти, които ще се обединят, за да подобрят живота на петима души със специални
нужди. Организаторите са подготвили серия от отворени събития и лекции за широката
публика, които ще дадат възможност на всеки да се докосне до магията на ТОМ.
Официалното откриване и представяне на предизвикателствата, както и срещата с
журналисти, ще бъде на 12 октомври от 13:00 ч. в аулата на университета. В същия ден гост
лекторът от Израел Яел Брендел ще ни разкаже "Как да подобрим качеството на живот в
града ни" (12 октомври 19:00). Яел Брендел е директор на Центъра Leapfrog Reut:
инициатива, която спомага за икономически и социален растеж на отделни региони, чрез
специализирани обучения на населението. Другият гост лектор на събитието, който също е
от Израел - Еял Анкри, ще говори за "Образованието в XXI век" на 13 Октомври от 17:00ч. Еял
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Анкри е директор на Център за новаторско образование в Йерусалим. Това издание на ТОМ
ще приветства и най-малките - децата между 7-11 години, които ще имат възможност да се
потопят в магията на ТОМ и да създадат собствена приказка, както и да се запознаят с
хората с различни способности. Срещата с децата започва в събота - 14 октомври, от 11:00 ч.
Ако искате да придобиете повече практически умения в общуването, заповядайте на
отворената лекция, която ще се проведе в петък (13 октомври 16:00 ч.) на тема: "Как да
говорим с хора със специални нужди". Най-вълнуващата част от програмата е финалното
представяне на прототипите на петте отбора, което ще се проведе в Пленарната зала на
общината на 15 октомври от 13:00 ч., където ще може на живо да се запознаете с
участниците и техните изобретения. В рамките на фестивала на Червенокръстките филми ще
може да гледате премиерно израелския филм "Моят брат - герой", който разказва историята
на група млади хора със синдром на Даун, които изкачват Хималаите със своите братя и
сестри. ТОМ България се организира от фондация "Култура Аними" и фондация "Дизайн за
всички България". Във Варна ТОМ ще бъде реализиран с подкрепата на "Варна - Европейска
младежка столица" и екип доброволци от Варна и София.
Помощ за малкия Коко
www.dariknews.bg | 09.10.2017
Предлагат ново лечението за тригодишния Калоян Казаков от Шумен, който страда от детски
аутизъм. Наталия Казакова, майка на Коко, съобщава, че са получили нова оферта от
клиниката, която ще се заемат с лечението на Коко и дават90% успеваемост при деца с
аутизъм, процент, който е много висок и вярвам, че ние ще сме в този огромен процент
хора, които ще имат невероятни резултати след лечението. Имаме оферта от Турция
вливане на стволови клетки.Лекарите дават 90% успеваемост при деца с аутизъм с тези
вливки. Цената на една вливка е 8 000 долара. Според състоянието и подобрението на Коки
ще се прецени още колко вливки ще трябват . В проформата от Турция са включени цената
на транспортирането ни от летището до клиниката и обратно, специализирани изследвания,
престой в болничното заведение , тестове, лечението – присаждане на стволови клетки,
медицински доклад, документация, лекарства, ако е необходими. В момента Коки е на
диета, която е много скъпа - само един хляб от 200 гр. , който му стига за 2-3 дена е 6.50лв ,
добавките му на месец са около 500-600 лв , логопед 200 лв … Барокамерите са ни
предписани за 1 година 120 процедури , една процедура е 35 лв , звуковата стимулация
варира от 600 - 1000 лв на месец и отделно 25 лв за пътни всеки ден , защото терапиите се
правят във Варна , а ние живеем във Шумен. Как можете да помогнете на Коки: DMS на
17777 с текст KOKI PayPal - help_koko@abv.bg Дарителска банкова сметка :
IBAN:BG89PRCB92301049318117 BIC: PRCBBGSF ПроКредит Банк Калоян Пейчев Казаков
Можете да помогнете, като се включите и “продадете‘‘ или закупите вещ,дрехи ,обувки,
козметика,техника…. в групата ,където се провежда благотворителния базар за Коки:
https://www.facebook.com/groups/1874844572742436/
Събират средства за храма във Вехтово
www.bnr.bg | 09.10.2017
Най-малко 120 хиляди лева са нужди за нов православен храм, който ще се изгражда в
шуменското село Вехтово, това каза за Радио Шумен Дойка Атанасова един от инициаторите
на дарителската кампания. През август 2014 година е направена първата копка на мястото
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на новия храм, на терен отстъпен от Община Шумен. Оттогава са събрани едва 16 хиляди по
сметката на църковното настоятелство, но инициаторите вече имат подкрепата на фирми,
които са обещали дограмата и инсталациите на новата сграда.
Даряват апаратура за 200 000 лв. на детска клиника във Варна
www.chernomore.bg | 09.10.2017
Изпълнителният директор на УМБАЛ “Света Марина” във Варна проф. д-р Валентин Игнатов
подписа договор за доставка на апаратура за над 200 000 лв. от кампанията “Българската
Коледа” - 2016/2017 г. Това съобщиха от Медицинския университет в града. Варненската
университетска болница ще получи свръхмодерен видеогастроколоноскоп, единствен по
рода си в страната, благодарение на който ще се подобри диагностиката на стомашночревните заболявания във възрастта от 0 до 18 години, както и друга апаратура. Във връзка
с това лечебното заведение започва допълнителна подготовка на кадрите, за да може да се
оползотворят всички възможности на модерната техника. Инициативата „Българската
Коледа” се превърна в олицетворение на надеждата и очакванията на българските деца,
техните родители и на цялото ни общество, че в България може и има благородна кауза в
подкрепа на най-важния капитал на нацията – здравето и бъдещето на децата. СТАВРИ
СТЕФАНОВ

Пътуващият театър „ПРОтегни ръка” ще изиграе благотворително представление и във
Велико Търново
www.radiovelikotarnovo.com | 09.10.2017
Театрална постановка с изцяло благотворителна мисия ще бъде представена на 18 октомври
(сряда) от 19:00ч. на сцената на МДТ „Константин Кисимов” във Велико Търново.
Пътуващият театър „ПРОтегни ръка” гостува в старата столица с пиесата „Шумки от вяра по
диви пътеки”, която преплита умело в себе си адаптация на три от вечните разкази на
Николай Хайтов – „Римска делва“, „Пътеки“ и „Изпит“. Сценарият за постановката е написан
специално за трупата от Оля Стоянова, която от години подкрепя каузата на „ПРОтегни
ръка“. Режисьор на постановката е актьорът от Народния театър Христо Чешмеджиев, който
също е отдал труда и времето си в подкрепа на благотворителната кауза. В героите от
разказите на Хайтов се превъплътяват банкови служители, които ни връщат недалеч назад
във времето, вярващи безрезервно в правдата, носещи в сърцата си любов и сила за живот.
Убедени и отдадени до крайност на мисията да помагат за лечението на деца с тежки
заболявания, те пътуват из цялата страна като планират да представят постановката в над 50
български града.
Официалната премиера на театралната постановка се е състояла на 7 юни пред препълнена
зала в Сатиричния театър в София. Сега трупата е на благотворително турне из страната и
вече е гостувала в Сливен, Хасково, Добрич, Пловдив, Асеновград, Русе и Бургас. Събраните
над 20 000 лева дарения бяха предоставени за лечението на деца с различни увреждания от
семейства с ниски доходи.
За представлението в гр. Велико Търново покани могат да се получат от офиса на ПроКредит
Банк в града – ул. Рафаел Михайлов № 2, на място преди постановката или да се запазят на
тел. *7000 (на цената на един градски разговор). Повече информация за предстоящите
представления може да видите на сайта на „Шумки от вяра по диви пътеки“.
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„ПРОтегни ръка“ е сдружение с нестопанска цел, което служителите на ПроКредит Банк
(България) ЕАД основават през 2004 г. и продължават да развиват и днес. Неговата мисия е
да предоставя безвъзмездно средства за лечението на болни деца, живеещи в
неравностойно положение. До момента сдружението е помогнало на над 1 700 деца със
средства над 1 400 000 лева, заплащайки скъпоструващи терапии, помощни уреди и
операции. Началото на благотворителните театрални представления е поставено през през
2012 г. с първата пиеса „Малкият принц“ и последвалата „Чудеса, чудесии или чудният свят
на приказките“. Те са изиграни на сцена над 100 пъти в 42 града на страната, представяйки
съвременен прочит на обичани детски приказки. Събраните от първите две постановки над
300 000 лева са предоставени безвъзмездно за лечението на болни деца. Чрез тях са
осигуриха терапии, помощни уреди и операции, които са подобрили тяхното състояние.
Арт терапевтът Юлия Банкова дарява приходите от книгата си за инициативата „Към върха“,
Виктория и Захари Недялкови от Самоков помагат на деца с двигателни затруднения да
качват планината
www.viaranews.com | 09.10.2017
Арт терапевтът Юлия Банкова ще представи книгата си „Откровения“, като в рамките на
Дните на доброто тя ще проведе и арт занимания с деца и възрастни. Програмата ще
завърши в Общинската библиотека на Самоков. Всички приходи от продажбата на книгата,
картините и арт заниманията ще бъдат дарени за инициативата „Към върха“. НПО
Сдружение „Към върха“ е с идеална цел – подпомагане качването на деца с двигателни
проблеми в планината. Виктория и Захари Недялкови са доброволци в ПСС отряд Самоков,
но за целта специално завършват курс за планински водачи. Тяхната дъщеря Крис е на 13 г.
Родена е със спина бифида и хидроцефалия. Двамата приемат огромното
предизвикателство, което животът им отправя, с цялото си сърце, като подкрепят и
насърчават не само своето дете в ежедневните му лични победи, но и се опитват да подават
ръка на семейства с подобна съдба. Организират в Самоков с огромен ентусиазъм лагер за
деца с тази диагноза не само за да им подарят няколко щастливи дни, а и за да подпомогнат
родителите като тях.
Книгата „Откровения“ е създадена точно за един месец, специално за благотворителната
акция „Дни на доброто“. Съдържа картини с пръсти (акрил) и слова послания към фините
нива на нашата същност.
Благотворителен маратон дава шанс на всяко дете да спортува
www.vesti.bg | 10.10.2017
На 15 октомври, неделя, в 10.00 ч. пред Националния стадион “Васил Левски” в София ще
бъде даден стартът на първия благотворителен маратон под надслов “Можем да бягаме
заедно”, който е част от тазгодишното издание на Софийския маратон.
Доброволци ще пробягат разстоянието от 10 550 м. заедно с Йоана на 13 години, Ивета на
15 години и Любомир на 12 години, които са с церебрална парализа и Боги на 12 години,
който е незрящ. И четирите деца участници в благотворителния маратон се занимават със
спорт под грижите на екипа на ParaKids. Един от доброволците, които ще пробягат маратона,
е Александър Цоканов, треньор по лека атлетика на деца с увреждания към Българската
параолимпийска асоциация.
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Идеята за благотворителния маратон е на Хадас Шабат и тя я сподели за пръв път от сцената
на независимата конференция TEDxSofiaLive, която се проведе през април 2017 година. В
лекцията си Хадас Шабат сподели: “Видях на маратон в Прага родители, които тичаха с
детето си, което беше с увреждания. На гърба на тениските на родителите имаше надпис:
“Тичаме за тези, които не могат”. Когато засия щастието в очите на това дете на финала,
реших, че ще тичам за децата, които не могат. И ще привлека и други към каузата.”
За реализацията на идеята Хадас Шабат се свързва с организацията ParaKids, чиято мисия е
използвайки спорта като свързващ и включващ фактор, още от ранна детска възраст да
дадат възможност на всяко дете да бъде пълноценно. Организацията спечели първо място в
конкурса за социалнo предприемачество на ПРОМЯНАТА - най-голямата социално отговорна
иницитива на Нова Броудкастинг Груп и фондация Reach for Change. Двигатели на промяната
зад ParaKids са докторантките в НСА - Бояна, която е ски инструктор и учител по физическо
възпитание и Даниела – физиотерапевт и треньор по адаптирано плуване.
Всеки желаещ може да се включи в маратонското бягане или просто да дойде пред
Националния стадион “Васил Левски” да подкрепи усилията всички деца да могат да имат
равен шанс да спортуват, независимо от различията.
Всички събрани средства ще бъдат използвани за закупуване на екипировка за спортни
занимания на деца с увреждания. Даренията се приемат по банков път по сметка или чрез
пейпал:
Сдружение Спортен клуб ШАРК
IBAN BG14FINV91501017063401 Б
Банка: ПИБ АД
Основание за внасяне: дарение за специализирана екипировка
или чрез “Пейпал”:
PayPal: parakids.bg@gmail.com
Фондация „За Нашите Деца“ организира осмо издание на Вечер на добродетелите
www.az-jenata.bg | 10.10.2017
На 23 октомври в Sofia Event Center, Paradise Center от 19.30 часа фондация „За Нашите
Деца“ ще проведе най-голямото си благотворително събитие за годината – „Вечер на
добродетелите 2017“. Вече 8 години то събира представители на държавната и местни
власти, на социално отговорния бизнес, на неправителствения сектор и на културните среди,
лидери в нашето общество, които знаят, че инвестирането в развитието на децата още от
раждането е основа за постигането на развито и цивилизовано общество в България.
Фондация „За Нашите Деца“ вече 25 години успешно се справя със ситуации с висок риск за
децата, които живеят в дом за деца, имат увреждане или с редица проблеми в семейната
им среда – трайна бедност и социална изолация, насилие, безразличие и отчуждение.
Двадесет и пет години активно работихме за спасяване, оцеляване, за събиране на
разкъсаните части в едно цяло. Това цяло е семейство. И успяхме да помогнем на над 10 000
деца и семейства. Днес ние мечтаем не само за покрив и храна за децата в риск, не само за
семеен уют и любов за изоставените и необичани деца. Днес мечтаем и за тези деца, чиито
потенциал и развитие са блокирани от невидими рискове като родителското отчуждение и
бедността, както и социалната изолация. Затова този път получените средства от Вечер на
добродетелите 2017 ще посветим на развитието, а не на оцеляването и базовите нужди.
Каузата на тазгодишното издание на Вечер на добродетелите е играта, защото след любовта
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и сигурността, тя е най-добрият стимул за развитието на едно дете. Играта е ключовият
начин, чрез който децата в ранна възраст (0-7 години) опознават света и учат. Тя не е
привилегия. Тя трябва да бъде част от детството на всяко дете, за да му покаже света, да
развива неговите способности и да му дава възможност за силна връзка с най-близките за
него хора. С набраните средства фондация „За Нашите Деца“ ще реализира програмата „Аз
играя и мечтая“, с която ще насърчим развитието на 720 деца, живеещи в институции или в
рискова семейна среда, и ще укрепим връзката с възрастните, които се грижат за тях. Тази
година фондация „За Нашите Деца“ има честта дипломатически партньор на осмото
издание на Вечерта да бъде Н. Пр. Ставрос Августидис, извънреден и пълномощен посланик
на Република Кипър в България, и посланик на визията, мисията и ценностите на
фондацията. Н. Пр. г-н Августидис подкрепя дейността на фондацията от много години, има
силно изразено отношение по въпроса за правата на децата, и неведнъж е обръщал
внимание на ранното детско развитие като изключително важен елемент от устройството на
всяко демократично общество. Програмата на „Вечер на добродетелите 2017“ ще донесе на
гостите на събитието наслада за всички сетива. По традиция, тя включва артпрограма, в
която ще вземат участие световноизвестни български артисти, както и благотворителен търг,
който ще даде възможност на гостите да наддават за ценни и атрактивни предмети и
преживявания, дарени от известни личности, произведения на изкуството и много други.
Ние вярваме, че заедно с гостите на „Вечер на добродетелите 2017“, ще успеем да укрепим
връзката на стотици деца с най-близките за тях хора и да създадем мечтатели, които да
дръзнат да променят света, така че да стане по-приветливо място за всяко дете!
Джордан дари $7 милиона за две нови клиники в Шарлът
www.news.data.bg | 10.10.2017
Собственикът на баскетболния отбор от НБА Шарлът Хорнетс - Майкъл Джордан, направи
дарение от 7 милиона долара за построяването на две медицински клиники в Шарлът. Това
е най-голямото дарение на легендарния баскетболист на Чикаго Булс, като с него той се
надява да помогне различните общности в риск в града. 54-годишният Джордан заяви, че
актът му е бил мотивиран от изследване, показващо, че бедните деца в Шарлът имат наймалък шанс от всички в 50-те най-големи града на САЩ да се измъкнат от бедността и
мизерията. Клиниките ще осигурят възможност за достъпни и висококачествени грижи включително поведенческо здраве, физиотерапия, социална работа и семейно планиране на лицата в общността, които имат малък или никакъв достъп до здравеопазване.
Предвижда се клиниките да се грижат за близо 35 000 деца и възрастни.
С нова беседка и оранжерия за билки се сдоби Центърът за социална рехабилитация и
интеграция в Свищов
www.focus-radio.net | 10.10.2017
Велико Търново. С нова беседка и оранжерия за билки се сдоби Центъра за социална
рехабилитация и интеграция в Свищов. В дворното пространство на институцията бе
извършено и облагородяване, както и цялостни пребоядисване на оградата. Всички
дейности са финансирани от американска неправителствена организация, която помага на
Свищов от пет години насам. Това съобщи в предаването „Добре дошли в Свищов“ на Радио
„Фокус“ – Велико Търново директорката на Центъра Десислава Йорданова. Освен пари,
фондация „Хана Проджект“, осигури и доброволци, които да помогнат за всичко
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гореизброено. Групата бе съставена от 11 американци, но в нея се включиха и Ганчо
Ламбев, Теодора Банкова и Елка Христова, които са осигурили запръстяването и растенията.
Те също са помогнали и с труда си. „Искам на първо място да благодаря на Лидия и Тим
Отри, за съдействието в контактите с благотворителната организация и всеотдайния труд,
който положиха. За краткото време от 1 до 6 те и техните помощници закупиха и монтираха
оранжерия за отглеждане на билки и беседка за отдих пред Центъра за социална
рехабилитация и интеграция. Освежиха цялата ограда и всички фитнес уредите“, обясни
Десислава Йорданова. Идеята за ремонтните дейности е била разработена като проект от
ръководената от нея структура, преведена от Лидия Отри и внесена в неправителствената
организация. Целта е чрез съвместно полагане на грижи за новите растения потребителите
на услугата да развиват своите умения за работа в екип. Всички ремонти създадоха
приветлива среда не само за позлвателите на Центъра, но за жителите, които населяват
региона. Директорката на Центъра благодари на всички единадесет доброволци, както и на
спомоществователите им от българска страна. Реализацията на целия проект е струвала 3
хиляди лева.
Луиза ТРАНЧЕВА
С пари от дарения купиха позициониращ стол за болно момиче от село Резач
www.dnesbg.com | 10.10.2017
Позициониращ стол и шезлонг за баня са купили родителите на 11-годишната Мелиса от
златаришкото село Резач, която страда от детска церебрална парализа. Уредите са платени с
част от средствата, които бяха събрани за операция на момичето в Сърбия. Хирургичната
намеса, която трябваше да бъде извършена от руския лекар д-р Александър Назаркин, е по
метода на миофибротомите.
Майката на Мелиса Кадрие Азисова обясни, че след консултация с лекуващия лекар на
момичето в България – проф. Иван Литвиненко, до интервенцията не се стигнало, тъй като тя
няма да доведе до никакво подобрение в състоянието на болното момиче. За това
родителите на Мелиса са решили да не к причиняват излишна болка.
Позициониращият стол и шезлонгът струват около 3000 лв. С останалите 3000 лв., които са
останали от дарените средства, родителите ще закупят по-голяма инвалидна количка за
момичето, а ако останат пари, те са готови да ги дадат за нуждите на друго болно дете от
община Златарица.
Весела КЪНЧЕВА
Надежда за Радост! 4-годишно дете се нуждае от помощта ни
www.dnes.bg | 10.10.2017
Малката Радост е почти на 4 години и е от Димитровград. Ражда се преждевременно в
шестия месец, тежи едва 900 г. Радост страда от хидроцефалия и детска церебрална
парализа. Борбеното дете изминава дълъг път с множество прегледи при различни
специалисти и куп операции. От тримесечна възраст започва рехабилитация, която
продължава и до днес. Надежда да проходи дават турски лекари и малката Радост започва
рехабилитация в център в Истанбул. Там се провеждат специални процедури и упражнения,
изработени са и специални шини, които държат крачетата к изправени. От рехабилитацията
има видим резултат, а турските специалисти са категорични, че малката Радост ще проходи.
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Те препоръчват рехабилитацията да се извършва всеки месец по 2 седмици до
прохождането на детето. На ден се провеждат по 2 часа рехабилитация на стойност 350 лв.
За съжаление сумата е непосилна за семейството. Следващата планирана рехабилитация е
за 23 октомври. "С голяма надежда и вяра се обръщаме към Вас, мили хора. Надежда, че
нашата Радост скоро ще проходи и ще бъде нормално дете. Нека видим щастливата к
усмивка, тя го заслужава", пишат родителите к. Дарителската сметка за набиране на
средства е: Банка ДСК BIC – STSABGSF IBAN – BG91STSA93000024757217 - в BGN IBAN BG09STSA93000024757820 - в USD Титуляр: Радост Владимирова Дукова
Изселничка от Бурса дари инвалидна количка на Ардино
www.antenneair.eu | От gissen | 10.10.2017
64-годишната Фахрие Ферад от Бурса (с корени от ардинското село Боровица) дари за
нуждите на многопрофилната болница в Ардино инвалидна количка и приспособление за
придвижване. Те бяха предадени на управителя на лечебното заведение д-р Гюнер Осман, в
присъствието на кмета на Боровица Айсел Мехмед.
Дарителят от Бурса сподели, че дълги години покойната й майка Назифе Мустафа е била на
легло и е изпитвала трудности при придвижването в дома. „Реших да направя дарение от
сърце за болницата в родния ми край, за да улесня придвижването на болните пациенти,
защото на собствен гръб изпитвах сериозни затруднения при полагането на грижи за
покойната ми майка“, заяви Фахрие Ферад.
Управителят на МБАЛ в Ардино д-р Гюнер Осман и председателят на болничното
настоятелство към лечебното заведение Сезгин Байрям изказват своята най-искрена
благодарност за хуманния и благороден жест на Фахрие Ферад. „Болницата винаги има
нужда от приспособления за придвижване, защото пациентите с ограничени двигателни
възможности изпитват затруднения в придвижването в болничното заведение“, заяви д-р
Осман.
Покупката на жилище чрез краудфъндинг - все по-популярна в САЩ
www.investor.bg | Миглена Иванова | 10.10.2017
Краудфъндингът* стана популярен сред бизнеса, благотворителните организации и дори
при пускането на нови продукти на пазара. Но все повече хора набират по този начин
финансиране и за жилищата си, пише CNBC. Ипотечният кредитор CMG Financial съвсем
наскоро пусна платформата HomeFundMe в САЩ – първата онлайн платформа, която
позволява на кредитополучатели да наберат първоначалната вноска за ипотеката чрез
краудфъндинг. Услугата няма такси и освен това получава подкрепата на ипотечните
агенции Fannie Mae и Freddie Mac. Болшинството от т.нар. милениали (всички, родени
между 80-те и 90-те години. Те са наследници на поколението X и бейби бумърите, които се
раждат непосредствено след края на Втората световна война) твърдят, че биха искали да
притежават собствен дом, но не могат да си позволят изискуемата първоначална вноска.
Спънки пред излизането им на пазара на имоти са студентски дългове, високите наеми, а в
някои случаи и непълното работно време заради кризата, заради което те нямат никакви
спестявания. „Платформата позволява да разкажете личната си история, кредитната си
история, семейната си история“, коментира Кристофър Джордж, главен изпълнителен
директор на CMG Financial. Според него притежаването на собствено жилище е чувствителна
тема и ако този начин на финансиране се направи коректно, идеята може да е „път към
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богатство, стабилност и качество на живот“. Поне досега младите купувачи на жилища в
САЩ можеха да разчитат на близки, познати, работодатели или на неправителствени
организации и църкви за помощ за първоначалната вноска при покупка на собствен дом.
Така кредиторите се уверяват, че кредитополучателите им не задлъжняват и за
първоначалната вноска, освен за ипотеката, което ще им позволи коректно да си плащат.
Повечето платформи за бизнес краудфъндинг предлагат някаква възвръщаемост от
инвестицията, но в тази платформа няма такава опция. Всички пари са своеобразно дарение.
Индивидуалните дарения са от порядъка на 50-250 долара. Платформата ще бъде свързана
и към семейните регистри. Системата ще окуражава и перспективните купувачи на имоти да
участват в обучения и курсове за кредитирането и управлението на личните финанси. Това
ще им осигурява грантове от порядъка на 2 500 долара при успешно приключване на курса.
Дарителите също могат да са сигурни, че парите им ще отидат по предназначение, защото
преводите им директно ще се добавят към средствата на купувачите. Това ще елиминира
необходимостта от застраховка на ипотеката. Ипотечните агенции смятат новата платформа
за пилотен проект, който си заслужава да се наблюдава. Според тях в съвременността има
нужда да се тестват различни решения на проблема с покупката на собствен дом. Преди
кризата продавачите на жилища също можеха да подкрепят купувачите за първоначалната
вноска. След жилищния срив в САЩ тази практика обаче беше забранена, припомня
изданието. * На английски: crowdfunding – групово финансиране
По статията работиха: , редактор Бойчо Попов
Благотворително бягане "Моето сърце е съпричастно" - Варна
www.dariknews.bg | 10.10.2017
Ела, спортувай и се забавлявай с "Моето сърце е съпричастно", на 14-ти октомври, събота в
подкрепа местна кауза. Програмата предвижда екзотични звуци на зумба, а стартът ще бъде
в 9ч - в Морската градина до часовника с енергизираща загрявка, а в 9.30 започва лек крос.
Чрез мероприятието организаторите целят да достигнат до повече ентусиасти, които да
спортуват и да подкрепят СОУ Прод. Д-р Иван Шишманов. Те ще могат да допринесат за
един по-пълноценен старт на учебната година за децата с увреждания чрез дарение по
желание, съобщава iRun.bg. Участието е безплатно за всички, а подкрепилите каузата с
дарения, ще получат стикер-сърце и ще станат част от присъединилите се в различните
градове из България: Пловдив, Разград, Гоце Делчев и Пазарджик. Мероприятието се
провежда за трета година във Варна, благодарение на iRun
Благотворителен базар в Добрич в подкрепа на 7-годишния Ради
www.dobrichonline.com | 10.10.2017
Той ще се проведе тази събота и неделя, 14 и 15 октовмри. И двата дни от 10 до 17 часа ще
можете да си закупите книги, играчки, бижута и още много разнообразни и интересни неща.
Благотворителният базар ще бъде разположен на площад "Свобода" в центъра на град
Добрич, пред трибуната. Събраните средства ще се предоставят за лечението на Радослав
Дойчев. Той е на 7 годинки, болен е от рак на меките тъкани. Лекува се в Памплона,
Испания. Офертата за лечението му там е на стойност 135000 лв.
Лекторите на „Бъдители“ ще вдъхновяват студенти в УАСГ
www.mypr.bg | 10.10.2017
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Биляна Панталеева, Гена Събева и Явор Панталеев с вдъхновяващи лекции пред студентите
Лектори от благотворителна инициатива „Бъдители“ ще гостуват на Университет по
архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) в София по покана на доц. д-р инж. Борис
Цанков – заместник ректор на университета. Събитието ще се проведе на 24-ти октомври
(вторник) от 17:30 часа и е част от програмата по случай 75-годишнината на УАСГ. Студентите
ще имат възможност да научат повече за темите „Невролингвистично програмиране (НЛП)“,
„Предприемачество“ и „Ценообразуване и лични финанси“ от лекторите Биляна Панталеева
– бизнес обучител, Гена Събева – предприемач и председател на Асоциация на
интериорните дизайнери в България и Явор Панталеев – търговски директор на компания за
спедиция, транспорт и логистика. Благотворителна инициатива „Бъдители“ обединява
успешни личности с различни професии, които искат да дадат добавена стойност на
обществото като споделят полезния си опит с младите хора в България. Те обичат работата
си и не спестяват ноу-хау в изцяло безплатните лекции, на които присъстват ученици и
студенти от различни възрасти. Според тях мотивацията идва от личния пример, а
вдъхновението е от енергията, която излъчват докато говорят за любимата професия.
Според лекторите в благотворителна инициатива „Бъдители“ личният пример в дома,
училището, университета и обществото като цяло, е най-важен за младите хора. Именно той
води до продуктивни действия и поемане на отговорност, чрез които се изграждат
мотивирани и можещи личности. Инициативата е създадена преди две години, а
доказателство за това колко ценен е личният пример е силния интерес към събитията. За
този период от време „Бъдители“ са гостували на над 20 училища и университети, където са
се срещнали с около 2000 млади хора. Повече информация можете да откриете на сайта на
„Бъдители“:
www.buditeli.bg
и
на
Фейсбук
страницата
на
инициативата:
https://www.facebook.com/buditelite.bg ПОВЕЧЕ ЗА ИНИЦИАТИВАТА „БЪДИТЕЛИ“:
Инициатива „Бъдители“ обединява екип от професионалисти в различни области, които
случват целите си, като в ежедневието действат с желание и постоянство. Те са личности,
които работят със сърце това, което искат, давайки висока добавена стойност на
обществото. Един от най-силните мотивационни похвати за действие е реалният пример на
желаната професия, на желания живот, на желаното поведение. Инициативата „Бъдители“ е
без такса за участие, необходимо е само да ги поканите и да осигурите зала, където всички
Ваши студенти, ученици и всеки, който желае да присъства може да чуе Бъдителите.
Бъдителите са тези, които могат да те вдъхновят да бъдеш това, което искаш!
Благотворителен велотур подкрепи училището за незрящи във Варна (БНТ2-Варна)
www.news.bnt.bg | 11.10.2017
За да направи кампанията си успешна, преди по-малко от месец Ернст Бруре измина
разстоянието от Слънчев бряг до Варна на велосипед за четири часа. Днес казва, че е успял
благодарение на подкрепата на много приятели. Ернст Бруре: “Горд, чуствам се горд, ние го
направихме. Идеята не беше такава - един човек на колело събира пари по пътя си. Идеята
беше всички ние да почувстваме една кауза като своя и да успеем, защото сме заедно и
защото работим без да се пестим.” А каузата се оказа наистина работеща - със сърбаните
средства Ернст подари на децата най-необходимите пособия за развитието на техните
специфични умения. Жулиета Петкова – директор на СОУ за деца с нарушено зрение “Д-р
Иван Шишманов” - гр. Варна "А нуждите на нашите деца са от изключително важно
значение, както и обучението им по специалните програми: ежедневни умения, зрително
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подпомагане, ориентиране и мобилност. Аз съм изключително благодарна на тези млади
хора, че подпомогнаха обучението на нашите ученици.” Румяна Стайкова - СОУ за деца с
нарушено зрение “Д-р Иван Шишманов” - гр. Варна: “Всичко за тях е интересно и ново и ще
бъде използвано в процеса на работа.” Днес пред новите си приятели от училището за
незрящи Ернст Бруре каза, че е взел решение да повтори дарителския велотур и догодина.
Тодорка Енева е носител на наградата „Милосърдие” за 2017 година
www.novinata.bg | 11.10.2017
Собственичката на транспортна фирма Тодорка Енева е носител на наградата „Милосърдие”
за 2017 година. Отличието се връчва от община Сливен на изявена личност в областта на
здравеопазването и социалната политика. Решението е на Обществената комисия за избор
на носител на награда „Милосърдие” за мандат 2015-2019 година. Две са били номинациите
за тазгодишния носител на наградата – на Тодорка Енева и д-р Мария Никова. Съобразно
регламента по избор и след проведено тайно гласуване Комисията удостои с отличието
Тодорка Енева.
От учредяването на сдружение „Онкологично болни и приятели” – Сливен досега тя дава
ежедневна, безвъзмездна подкрепа за него. Енева осигурява безплатно пътуване с
автобусите на „Дорис” на онкологично болни хора от Сливен до Стара Загора и обратно.
Извън благотворителността си в социалната сфера тя е изпълнила и няколко безвъзмездни
проекта в полза на децата и образованието в Сливен.
Награда „Милосърдие” се връчва на тържествена церемония, в навечерието на празника на
Сливен – Димитровден.
Потребители на ЦНСТМ получиха дарение
www.sakarnews.info | 11.10.2017
Децата и младежите от ЦНСТ* – Харманли, получиха дарение. Това стана в понеделник, 2
октомври.
Този път потребителите на социалната институция привлякоха вниманието на фирма за
бързи кредити, която чества 1 година от откриването на офис в града. Децата, които са на
различна възраст, получиха: зимно яке, блуза с дълъг ръкав и по два чифта чорапи.
Дарителите направиха следобеда на обитателите специален, като ги изненадаха с
празнична торта и много балони.
Това е поредната кауза на доброволци, която накара настанените в ЦНСТ да се почувстват
обградени с внимание. При предишната инициатива те получиха пижами, обувки и
лакомства от жители на града, които организираха събирането на част от потребностите им.
*ЦНСТ – Център за настаняване от семеен тип.
"Дни на доброто" правят планината достижима за деца с двигателни трудности
www.mediapool.bg | 11.10.2017
Благотворителна акция "Дни на доброто“ с цел да помогне на деца с двигателни
затруднения да усетят магията на планината и лично да покорят връх ще се проведе в София
и Самоков от 26 октомври до 10 ноември. Целта е чрез артзанимания на възрастни,
малчугани и съвместни на родители с децата им да се осигурят средства, с които ще се
финансират бъдещите изчаквания на планините за деца, които не могат да ходят. Колко
деца ще посетят планината, ще зависи от приходите на инициативата. Стартът на
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кампанията ще бъде даден на 26 октомври в столичния Център Ателие "Николай
Шмиргела“, където арттерапевтът Юлия Банкова ще представи книгата си "Откровения“
слова и картини с пръсти, в компанията на изложените оригинални картини, илюстрирали
стихосбирката. Книгата "Откровения“ е създадена специално за благотворителната акция
"Дни на доброто“. Съдържа картини с пръсти (акрил) и слова-послания към фините нива на
човешката. "Вярвам, че "онова, което е горе, е и долу“ и в този смисъл възприемам живота
като най-голямото училище. Убедена съм, че от нас зависи как точно изживяваме деня си и
че е голям подарък възможността да го сътворяваме. В този смисъл всеки от нас е Творец на
онова, което му се случва. Децата са естествени и непосредствени в изразяването на
чувствата си и много любопитни. Така ни учат да оставаме отворени към всички проявления
на живота. Докато рисувах с пръсти и пишех стиховете към платната, научих, че животът е
творчески акт, в който чрез чувствата, срещите, обичта и изпитанията не само ние самите се
развиваме и израстваме, което е и смисълът на съществуването ни, но на практика самата
вселена разширява своето измерение, защото сме едно", споделя авторката. Приходите от
продажбата на творбата и на картините са специално за акцията "Към върха". Там ще отидат
и постъпленията от входните такси за включване в артзаниманията за възрастни и деца,
които ще се състоят на 28 и 31 октомври и 1 и 2 ноември в ателието "Николай Шмиргела".
Срещу вход от 20 лв. те ще могат да сътворят различни художествени творби и след това да
запазят творението си. Подобни занятия ще има и в общинската библиотека на Самоков на
10 ноември, но там таксата за арттерапиите ще е символичният един лев, обясни Юлия
Банкова. В Самоков тя също ще представи свията книга.
Идеята за инициативата е на сдружение "Към Върха“, сформирано с идеалната цел да
помага в изкачването на деца с двигателни проблеми в планината, е сформирано от
Виктория и Захари Недялкови, които са доброволци в самоковския отряд на Планинската
спасителна служба и специално заради изкачването на трудноподвижните деца са
завършили курс за планински водачи. Благородното им дело е провокирано от съдбата на
тяхната 13-годишна дъщеря Криси, която е родена със спина бифида и хидроцефалия.
Двамата приемат това житейско предизвикателство, помагайки не само на собственото си
дете, но и на други. Те редовно организират в Самоков планински лагери за деца с диагноза
като на дъщеря им не само за да им подарят няколко щастливи дни, а и за да подпомогнат
родителите с подобен проблем. Често за родителите на такива деца е непостижимо да ги
заведат в планината и за малчуганите върхът остава недостъпен. Инициаторите на акцията
смятат, че качването на трудноподвижно дете в планината е възможност не само за чист
въздух и смяна на обстановката, но и предлагането на нова гледна точка за себе си от
позицията на постигнатото. "Дните на доброто“ са също така естествено продължение на
дейността на Център Ателие "Николай Шмиргела“, където под различни форми досега се е
работило с деца с нелечими диагнози. Да видиш звездичките в очите на тези деца не
означава да ги съжаляваш, а да ги зачетеш в правото им да сътворяват по своему, което ги
прави много щастливи. Днес в арттерапевтичното пространство чрез арттерапия,
гещалттерапия, пясъчна терапия, фамилни констелации малките имат възможността да
извадят частичка от притесненията си, а големите да потърсят отговорите на въпросите,
които като правило винаги са в нас, обясняват инициаторите на акцията.
Продължава инициативата на БНР-Бургас в помощ на Дома за възрастни хора в Русокастро
www.bnr.bg | 11.10.2017
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Над 40 чувала с мъжки дрехи, над 30 одеяла, спално бельо и обувки бяха дарени от
началото на кампания на БНР - Бургас в полза на Дома за възрастни хора с умствена
изостаналост в Русокастро. Заради голямото количество транспортирахме събраното до този
момент и продължаваме инициативата. Десетки бургазлии откликнаха на призива ни да
помогнем на обитателите на дома в Русокастро.Един от дарителите е Дафина Облакова,
дългогодишна учителка по химия: „Има много страдащи души, това беше причината да се
спирам на четири-пет места да сядам, за да починат краката, да ви търся,. Това са божии
чеда. Те не са особено пробудени духовно, но в поведението си са духовно." В дома в
Русокастро живеят 130 мъже на възраст от различна възраст и с различна степен на умствена
изостаналост. Институцията е на държавно финансиране, но средствата са крайно
недостатъчни, затова от ръководството се обърнаха за помощ и подкрепа към гражданите.
Инициатор на кампанията е зам-директора на Дома Кристина Терзиева: „Тези хора, които
имат желание да направят добро, да съберат ненужните за тях постелъчен инвентар, като
чаршафи, калъфки, одеала, всякакви пособия от този тип и да ги дарят на нашия Дом, за да
може да влязат в употреба за момчетата". Даренията приемаме в БНР-Бургас на улица
„Филип Кутев“ №2 срещу Морска администрация.Кампанията продължава до края на
октомври. чуйте в звуковия файл репортажа на Стефка Бакърджиева
ЗАЕДНО ЗА ДОБРО: Известни българи в кауза за лечението на Бобчо
www.nova.bg | 11.10.2017
Звезди в името на една кауза! Ники Кънчев, Дидо от Д2, поетът Росен Каранфилов, Мая
Бежанска и Ерсин от група „Джереми” се обединиха около това да помогнат на едно дете да
получи по-добър шанс за по-добър живот. Малкият Божидар е роден с увреждане, но сега
чрез трансплантация на стволови клетки състоянието му може да се подобри. Но само тези
вливания на клетки не са достатъчни. И тук вече майката е безпомощна – трябва да събере
27 000 долара. И то бързо, защото трябва да заминат за лечение в края на октомври. И се
ражда идеята. ЗОВ ЗА ПОМОЩ: Да дарим надежда на Бобчо „Росен Карамфилов беше
инициаторът и сърцето на създаването на сичко това. Той е мозъкът на клипа, той е сърцето.
Няма как човек, който е вървял по този път, който живее този живот, да не бъде
съпричастен”, разказва Полина. „Аз самият имам диагноза ДЦП и знам много добре какво
значи сантиметър подобряване. Тук става въпрос за една майка герой. Не можем да оставим
една майка в борбата си сама”, казва Росен Карамфилов. Всички те искат да отправят и още
едно послание – да приемаме хората с увреждане наравно като другите. На името на Бобчо
има разкрита дарителска сметка в Уникредит Булбанк: BG81UNCR70001521373481 като
титуляр е самия той - Божидар Спасов.
Да помогнем: Майка на 5 деца има нужда от спешна операция!
www.dnes.bg | 11.10.2017
Майка на 5 деца от село Годеч страда от тежко онкологично заболяване, а единственото
решение за 44-годишната Велка Велкова е на 30 хиляди евро разстояние в Германия.
Разбрала е, че има проблем през 2015 година, когато е била и първата к операция. След
това е последвала и втора операция, тъй като туморът, провокиран от първата проба, е
излязъл от пикочния мехур и е обхванал яйчниците и мускулите.
Единственото решение, до което лекарите са стигнали, е пълно премахване на двата органа
– пикочния мехур и яйчниците и заместването им с пластики. Разтакаването по болници в
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надеждата да се намери специалист, които да реши проблема кардинално, и различните
мнения на всеки лекар са я довели до безпътица. "Освен различните мнения, някои доктори
се разминават с диагностицирането. Само те премятат от отделение в отделение и те гледат
като парче месо. Не те гледат като човек с психика, а като непотребна вещ", сподели
Велкова пред репортера на Bulgaria ON AIR Димитър Димитров.
Поради усложненията тя вече не се храни и единствено може да лежи, заради силните
болки. Семейството няма как да събере парите само. Досега средствата, които са похарчили
в обикаляне по болниците, се равняват почти на сумата, която им е нужна сега, разказа още
съпругът на Велкова.
Държавата не помага на многодетните семейства, а преди няколко години са били
намалени и детските помощи, обясни майката. Затова семейството се обръща към
сънародниците си, с надеждата, че животът ще продължи.
Желаещите да помогнат могат да го направят с дарение на банкова сметка:
BG71UNCR70001520975476 към УниКредит Булбанк
Велка Дойчинова Велкова
"Българската Коледа" помага на болницата в Шумен
www.bnr.bg | 11.10.2017
Приключи 14-тото издание на благотворителната инициатива "Българската Коледа", което
тази година беше замислено в подкрепа на децата с тежки хронични заболявания. "Целта на
кампанията беше да се осигури високотехнологична апаратура за прецизна диагностика и
съвременно лечение. Шуменската болница ще получи четири апарата. Това са ултразвуков
апарат за диагностика в детската възраст и неонатологията, комплект 12 канален ЕКГ апарат
с ЕКГ холтери и холтер за кръвно налягане, транскутанен апарат за неинвазивно измерване
на кръвен билирубин и позионна помпа. Апаратурата ще бъде полезна както за
диагностиката, така и за лечението на малките ни пациенти", каза за Радио Шумен
заместник-медицинският управител на МБАЛ - Шумен д-р Йорданка Маринова. . Новата
апаратура ще пристигне в болницата до края на ноември.
Първият виенски бал на българите в Австрия
www.bgnow.eu | 11.10.2017
Българите в Австрия вече имат свой виенски бал. Първият „Бал на Дамите на Розата “ ще се
проведе на 20-ти октомври 2017 г. от 19:00 часа в сърцето на Виена, сред вълшебната и
романтична ренесансова атмосфера на Курсалон Хюбнер (Йоханесгасе 33, 1.район), с изглед
към златния паметник на Йохан Щраус. Балът дължи името си на своя организатор основаният през 2015 година Български дамски бизнес клуб в Австрия, който през 2017
година прерастна в сдружение. „Бизнес Лейдис Клуб Австрия, благотворителна мрежа от
жени за жени и от жени за света“ е сдружение с идеална цел от български дами, живеещи в
Австрия, които се подкрепят взаимно, а също така чрез своята благотворителна дейност
помагат на слаби, болни и нуждаещи се хора и насърчават както собствени, така и
общественополезни проекти на други благотворителни организации. Логото на Клуба
отдава почит на цъфналата българска роза. Преплетените му един в друг кръгове
символизират приятелство, солидарност и нарастваща полза както за участниците в Клуба,
така и за обществото. В по-широк контекст розата е символ на изящество, красота, нежност и
любов, като свещеното цвете на Дева Мария е и символ на женското милосърдие. Според
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утвърдилия се във времето виенски принцип: да се наслаждаваме, да танцуваме и
едновременно с това да направим добро, на първия „Бал на Дамите на Розата“ ще вземат
участие гости от сферата на икономиката, политиката, дипломацията, ортодоксалната
църква и културата, както и много приятели и поддръжници на българската и виенската
култура. Вечерта ще предложи не само изискана бална програма, но и подбрано гурмеменю и напитки. Благотворителният бал ще се провежда в бъдеще ежегодно и така ще стане
традиция, в която са свързани удоволствие и благотворителност. Балът ще премине под
почетния патронаж на Негово Превъзходителство Иван Сираков, Посланик на република
България в Австрия и на инж. Валтер Рук, Президент на Виенската Стопанска Камара. По
време на бала „Бизнес лейдис клуб Австрия“ ще награди с първия си почетен приз „Златна
Роза“ Посланик Иван Сираков за неговия принос и подкрепа в популяризирането и
развитието на дейността на клуба. Богатата програма включва елегантното класическо
бално откриване с школата по танци СВАБЕК (позната ни от откриването на Бала на
Виенската Опера), оркестър "Wiener Salon Ensemble" ще ни зарадва с класическа виенска
бална музика, прекрасната Мария Принц ще ни дари с виртуозните си изпълнения на роял,
минутите за джаз ще са дело на нашите неповторими Братя Владигерови, Любомир
Господинов, Мишел Нахабедиан, Димитър Карамитев, Ивайло Йорданов и младата певица
Мария-Магдалена Христова, соул гласът на Дан Колрат ще оцвети вечерта с интерпретации
на легендата Бари Уайт, чаровната Ева Хумл, член на Бизнес Лейдис Клуб Австрия, ще ни
разходи из света на оперетата, фолклорен танцов състав „Китка“ ще раздвижи кръвта ни с
българско хоро, а Pepe s Allstar Band ще ни вдигне на крака със своите евъргрийни. Балът ще
се модерира от известната и обичана австрийска актриса Мириям Плотени. Гостите на бала
ги очакват още томбола с разнообразни награди, много подаръци и изненади от нашите
спонсори, между които луксозен уикенд за двама, картини и скулптури от известни
български творци (между които Людмил Георгиев, Искрен Илиев, Силвия Павлова, Никола
Колев, Деян Вълков, Димитър Петров), ексклузивни бижута и вина, вечеря за двама,
луксозни козметични услуги, билети за концерт и за пътуване, сладки изкушения и мн.др.
Средствата, събрани от първия „Бал на Дамите на Розата“ ще бъдат дарени за старт на
проекта на Клуба за еко селище за възрастни хора в България „Мерит“ (Мерит
=достойнство). Селището ще даде дом на около 500 възрастни, самотни и социално слаби
хора. С цел да се избегнат липсата, нуждата и самотата ще бъде създадено селище от нов
тип, което да представлява собствена социална система: едно място за комуникация, за
тясната връзка с човека и природата и на принципа „от човека за човека“. Вместо дом за
възрастни хора с администрация и обслужващ персонал, ще се изгради едно малко
общество, което в рамките на кратко време да може само да се снабдява и изхранва- чрез
земеделие, занаяти, животновъдство, различни мероприятия. Знанията и талантите на
жителите в селището ще се поощряват. Възрастните хора не само ще бъдат приютени и ще
изживеят достойно старините си, но и ще бъдат отново въведени във функционираща
социална среда, на принципа на взаимопомощ и дейно участие в изграждането на този
модел. Сдружението ще съпровожда и подкрепя този процес и неговото запазване без
каквото и да било възнаграждение от жителите на селището. Селището ще бъде подредено
в кръгове от вътре навън. Тази кръгла форма води началото си от древните траки и славяни.
Кръглата форма поощрява чувството на защитеност, на сплотеност и подкрепа. Сдружение „
Бизнес Лейдис Клуб Австрия, благотворителна мрежа от жени за жени и от жени за света“
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Председател: Велина Илева, собственик на галерия Вива Арт Виена тел. +43 660 977 87 30;
info@businessladiesclub.at;
Ninja Theory с благородна инициатива
www.kaldata.com | 11.10.2017
Вчера, 10.10, беше световния ден на психичното здраве, който цели да осветли проблемите
на хората с душевни проблеми. По този случай, Ninja Theory обяви благородна инициатива, с
която студиото се включи събитията, свързани с него: всички приходи от поръчки на
Hellblade: Senua’s Sacrifice за деня са отишли за Rethink, британска неформална организация,
помагащи на хора с депресивни и ментални проблеми. „Rethink Mental Illness съществува, за
да подкрепя и организира кампании, насочени към хората, засегнати от ментални
проблеми. Те помагат на милиони хора, страдащи от тези заболявания, предизвиквайки
реакцията на околните и променяйки животи. Ние сме щастливи да подкрепяме тази важна
дейност с нашето дарение“, написаха вчера на сайта на играта хората от Ninja Studio. Тук, в
Kaldata сме ви разказвали нееднократно за Hellblade: Senua’s Sacrifice (преди известна само
като Hellblade). Играта не е просто Hack’n’Slash забавление, а нещо много повече от това.
Разказваща за млад келтски воин, тръгнал по пътя на отмъщението, Hellblade: Senua’s
Sacrifice представя Сенюа, млада жена, която е станала свидетел на бруталната смърт на
всички нейни близки същества. Това е провокирало в нея не само желанието за мъст, но и
душевна болка, развила се до психично състояние. Студиото използва помощта на
специалисти по психиатрия и психолози, социални работници и жертви на подобни
проблеми, за да предизвикат вниманието на света към този вид проблеми. Самият сайт на
играта, има секция, в която хора от различни страни могат да научат къде могат да потърсят
помощ и съвети. Заедно с анонса на инициативата, студиото публикува и ново видео към
играта. То е изградено изцяло с кадри и послания от общността на Hellblade. Кадрите са
снети с помощта на фото-режима и са без съмнение великолепни, а самите послания –
затрогващи.
И Асеновград се включва в битката на 18-годишната Ники
www.parvomai.net | 11.10.2017
Николета Корондилева страда от така наречения Сарком на Юинг, рак на костите.
Следващият четвъртък, 19 октомври, в Асеновград ще има благотворително събитие в нейна
подкрепа. На сцената на читалище „Родолюбие“ ще излязат много певци и танцьори, които
с изпълненията си ще покажат своята съпричастност към съдбата на 18-годишното момиче.
Билетите са на цена 4 лева и могат да се закупят от сватбена агенция „Фиона“ и от касата на
читалището. Участие в концерта ще вземат Пепи Христозова, Димана, Ави Бенеди, клуб по
танцово изкуство „Везеница“, музикална школа „Стамимака“, денс формация „Косара“,
Полина Стефанова и Галин Ангелов, Невена Момнева, Фолкорна сюита – 4 група към ДГ
„Асенова крепост“, вокална група към СУ „Свети княз Борис I“, клас по поп и джаз пеене към
музейна музикална школа, Борислав Ангелов, ВФ „Калина Малина“, КТС „Асеновец“,
гайдарски състав „Големите гайди“, Ина Паришева, ДФГ „Надежда Хвойнева“, денс
формация „Индиго“, детска танцова школа „Пловдивъ“, Севджан Рамадан, Радостина
Стоянова и Стела Мандева. Същевременно в читалището ще се проведе и благотворителен
базар с участието на Дневен център за деца с увреждания, ДГ „Дружба“, ПГ „Цар Иван Асен
II“ и ДГ „Асенова Крепост“. В Пощенска банках има открита сметка в подкрепа на Ники:
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BG66BPBI 7926 106 4334 801 BIC: BPBIBGSF на името на майката Росица Вълкова Ленкова. Тя
единствена се грижи за дъщеря си, тъй като бащата е починал преди време. Николета е от
Хасково и е в основата на идеята „Деца помагат на деца“. Източник: asenovgrad.net
Даровити деца в нужда отново ще бъдат подпомогнати от дружество „Майчина грижа"
www.dariknews.bg | 11.10.2017
Традиционната благотворителна кулинарна изложба-базар на Женско благотворително
дружество „Майчина грижа" с подкрепата на заведения за хранене от град Габрово ще се
проведе на 12 октомври - четвъртък, до църква „Успение Богородично". Събитието е
посветено на Петковден - празника на духовната покровителка на Габрово. Всички средства,
събрани от продажбата, ще се използват за подпомагане на даровити деца в нужда - за
участието им в национални и международни конкурси и осигуряването на стипендии.
Началото e 11.00 часа.
Краси Балъков игра голф в помощ на болни деца
www.sportal.bg | 11.10.2017
Легендата на българския национален отбор и германския “Щутгарт” Красимир Балъков
отново взе участие в благотворителен турнир по голф. Краси бе едно от емблематичните за
Бундеслигата имена, които се пуснаха в Bogeys Business- und Charity- Cup на игрището в
Мерхьорт, заедно с Марио Баслер, Какау, Маурицио Гаудино, Патрик Омовойела и Ханзи
Мюлер. Общо 104 популярни личности играха благотворително голф. Инициативата
стартира през 1999 г. и оттогава са събрани 1,4 млн. евро за повече от 50 социални проекта.
Тази година парите отидоха за рехабилитационната клиника за деца със сърдечни и ракови
заболявания в Шьонвалд. "24 часа"
Младежи се обединиха около идеята за създаване на единна мрежа за по-добра
комуникация между доброволческите организация и доброволците в България
www.focus-radio.net | 11.10.2017
Млади доброволци се обединиха около идеята за създаване на единна мрежа за по-добра
комуникация между доброволческите организация и доброволците в България. Това каза за
Радио „Фокус“ – Варна Лилия Христова, директор на Дирекция „Образование и младежки
дейности“ към Община Варна. Тя допълни, че в националната среща „За доброволчеството в
България“, която се проведе във Варна, са участвали младежи от цялата страна, както и
представители на институции. Форумът бе организиран от дирекция „Образование и
младежки дейности” към Община Варна в партньорство с Национален младежки форум и
сдружение „Варна – Европейска младежка столица”.
„В рамките на три дни представители на 40 младежки организации, както и експерти от
различни институции на национално и регионално ниво, насочиха вниманието си върху
проблемите, свързани с развитието на доброволчеството в България, обмениха опит и
добри практики в сферата на различни доброволчески дейности“, подчерта Лилия Христова.
Тя отбеляза, че по време на работните сесии са били дискутирани теми, свързани с
перспективите и предизвикателствата пред доброволчеството в България, доброволчеството
от гледна точка на неправителствените организации, както и по отношение на пътя на
проектозакона за доброволчеството през последните 3 години. „Дискутирана бе и темата
„Мотивационно доброволчество – моят опит с доброволчеството. Срещата завърши с
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дискусия, на която участниците обобщиха своите предложения, които ще внесат в
парламента с цел подновяване на дебатите, свързани с приемането на Закона за
доброволчеството в България и преглеждането на съществуващите нормативни документи,
засягащи процесите на доброволческия труд“, добави Лилия Христова.
Марияна ВАЛЕНТИНОВА
Международният ден на белия бастун отбелязаха в Свищов
www.focus-radio.net | 11.10.2017 | 15:25
Велико Търново. В навечерието на Международния ден на белия бастун хората със
зрителни нарушения в Свищов се събраха, за да го отбележат. Това съобщиха от
пресцентъра на Община Свищов. Международният ден на белия бастун е символ на
самостоятелността на слепите хора и стремежа им за достоен живот и равноправие. У нас
той е отбелязан за първи път през 1980 година, с прояви организирани от Съюза на слепите
в България. По същия пример и днес в Свищов хората със зрителни нарушения се събраха за
да отбележат важността на този ден. Председателят на териториалната организация на
слепите Мария Велчева благодари за активността на хората членуващи в нея. Тя приветства
и гостите от Културен клуб на пенсионера „Щастливеца“, които бяха дошли да представят
фолклорна програма, в знак на уважение и добри чувства. В препълнената зала на Клуб на
инвалида „Вяра, Надежда, Любов“ и в присъствието на кмета Генчев тя спомена, че
информираността е много важна за незрящите хора и именно по тази причина всяка сряда
се правят срещи в клуба, на които се обменят актуални новини и полезна информация.
Кметът на общината Генчо Генчев поздрави присъстващите за тяхната активност в
обществения живот и ги увери, че винаги могат да разчитат на подкрепата на община
Свищов при реализирането на своите инициативи, след което дари на клуба сумата от 100
лева. Председателят Мария Велчева му благодари от името на членовете на организацията
за грижите и вниманието към тях, а след това всички се насладиха на разнообразната
програма, която представиха гостите от клуб „Щастливеца“.
Международният ден на белия бастун – 15 октомври се отбелязва от 1969 г. по решение на
Международната федерация на слепите, с цел привличане на вниманието на световната
общност към проблемите на хората с нарушено зрение. През 1930 година французойката
Жили Дербемон предлага, бастуните използвани от слепите хора да бъдат в бял цвят, за да
се забелязват по-добре и още следващата година кметът на Париж реализира тази идея.
Белият бастун е признат като знак за зрително увреждане и символизира самостоятелността
на зрително затруднените лица. Посредством него, използвайки определени техники,
хората с нарушено зрение получават по тактилно-двигателен път информация за
състоянието на обкръжаващата ги среда.
Славейковци организират благотворителна акция в помощ на своя съученичка
www.haskovo.net | 11.10.2017 | 15:25
Благотворителна инициатива в подкрепа на второкласничката Габриела Атанасова
организират ученици, учители и родители от ОУ „П. Славейков“. На момиченцето предстои
трета тежка операция на гръбначния стълб заради тумор, за която са нужни много средства.
Операцията ще се проведе в чужбина. Затова славейковци са решили да помогнат с
набирането на паричната помощ за лечението на Габи. Инициативата е под надслов
„Бъдеще за Габи“. На 17 октомври от 12 часа в двора на ОУ „П. Славейков“ ще се проведе
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изложба-базар, концерт и благотворителна фотосесия. В изложбата ще бъдат представени
специално изработени за кампанията предмети от деца и родители. В концезта ще участват
таланти от училището. Средствата от фотосесията също ще бъдат преведени по сметката на
Габи, за да отидат за нейното лечение.
Повече от 100 специалисти от IT и технологичната сфера се включиха в благотворителната
викторина QuizIT vol. 2
www.mypr.bg | 11.10.2017
Каузата на събитието e подкрепа за учителите по програма Заедно в час Повече от 100
професионалисти от технологичния и IT бранш обединиха знания и добро настроение във
благотворителната викторина QuizIT, за да подкрепят успеха на всяко дете и работата на
учителите по програма Заедно в час. QuizIT vol. 2 се проведе втори път в понеделник, 9
октомври, в бар “Петък”, като събра рекордните 14 отбора от над 10 технологични
компании. Основен организатор на събитието е фондация Заедно в час по инициативата на
технологичната компания Questers и с подкрепата на бар “Петък” . В благотворителната
викторина участниците имаха възможност да изпитат знанията си с въпроси в шест
тематични категории - музика, наука, образование, спорт и общи. А през благотворителна
томбола да подкрепят и директно работата на неправителствената организация с лично
дарение. Присъстващите събраха повече от 1500 лв. в рамките на събитието, а Questers ще
добавят към сумата допълнително дарение от 2000 лв. По този начин общата събрана сума
от вечерта ще подпомогне финансовия стимул на един учител по програмата за седем
месеца (500 лв на месец). По време на QuizIT vol. 2 всички участници и техните
поддръжници научиха повече за мисията на Заедно в час за осигуряване равен достъп до
качествено образование от водещия на събитието Александър Иванов, който е възпитаник
на програмата, а в момента е ръководител обучения в Софтуерния университет. Алекс
разказа повече за своята работа като учител в с. Челопеч и колко важно е всички да
подкрепяме реализирането на повече възможности за учениците, през които те да развият
пълния си потенциал. Каузата на събитието беше подкрепена и от други съмишленици на
Заедно в час, които осигуриха безплатно наградите за победителите във викторината и
благотворителната томбола. Голямата награда за най-добре представилият се отбор беше
ваучер за приключения с Dextrophobia rooms, а късметлиите от томболата си тръгнаха с два
билета за тесте карти с предизвикателства Cards2Go, шал от Шевица, 3 впечатляващи чанти
от Cyanoprom, тениски от Наука.бг, двойна покана за двама за Stand Up Comedy Bulgaria,
покана за двама за Sofar Sounds Sofia и подарък от НОСИЯ. За Заедно в час: Заедно в час е
неправителствена организация, която вече седма година работи за осигуряването на равен
достъп до качествено образование на всяко дете в България, независимо от населеното
място, в което живее, училището, в което учи, етническия му произход и социалноикономическото положение на родителите. За тази цел организацията привлича и
внимателно подбира мотивирани и опитни специалисти с високи постижения от различни
сфери. В рамките на двугодишна програма за професионално и лидерско развитие те
получават целенасочено обучение и подкрепа да работят като учители на ученици от
уязвими общности в училища в цялата страна. Организацията изгражда силна общност от
настоящи и завършили участници, както и ключови партньори от всички сектори, за да
подпомогне наистина и дългосрочно достъпа до качествено образование на всяко българско
дете. Заедно в час е създадена по инициатива и с финансовата подкрепа на фондация
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„Америка за България“ и е част от глобалната мрежа за равен достъп до качествено
образование Teach For All. Допълнителна информация за организацията може да намерите
на www.zaednovchas.bg.
Майкъл Блумбърг дарява 64 млн. долара за опазване на околната среда
www.novini.dir.bg | БГНЕС | 11.10.2017
Милиардерът Майкъл Блумбърг съобщи, че дарява 64 млн. долара на организации за
защита на околната среда. Милиардерът Майкъл Блумбърг съобщи, че дарява 64 млн.
долара на организации за защита на околната среда. Това става ден след като
администрацията на президента Тръмпотмени плана за ограничения за изхвърляните
парникови газове при производство на електричество, известни като плана“Чиста
енергия“(Clean Power Plan)на президента Барак Обама.
Планът на Обама наложи на топлоелектрическите централи ограничения над емисиите на
въглероден двуокис с 32% до 2030г спрямо нивата от 2005. Отменянето на тази мярка е
„грешка, но ние отбелязваме огромен напредък за ограничаване на замърсяването с
парникови газове от топлоелектрическите централи и ще продължим да го правим и без
подкрепата на Вашингтон“, заяви бившият кмет на Ню Йорк, който сега е специален
представител на ООН за климата. Дарението ще послужи за финансиране на кампанията
„Beyond Coal“ на неправителствената организация „Сиера клуб“, която се опитва да замени
въглищата с по-чисти форми на енергия. Тя се бори за затваряне на стари електроцентрали и
финансира професионалната преквалификация на бивши миньори. Clean Power Plan е
изпълним, гъвкав план, който води до икономии и би намалил замърсяването с въглероден
двуокис и други вредни вещества, подчертава Блумбърг, който е изпълнителен директор на
„Сиера клуб“.
Той припомня, че 259 ТЕЦ-а са затворили или подготвят планове за затваряне от 2011
г.насам. Броят хората, които умират годишно заради замърсяване на въздуха е намалял от
13 000 на 7 500. Работните места във въгледобивната индустрия няма да се върнат, заявява
Блумбърг и остро критикува Тръмп за „фалшивите надежди и обещания“ н неговата
администрация. Американският президент нееднократно е поставял под съмнение
реалността на глобалното затопляне и ролята на човешката дейност за този процес. Той
обещава да възроди въгледобивната индустрия. През 2015 г. секторът е покривал 21%
отконсумираната в САЩ енергия и в него са работили 66 000 души, сочат данни на
Американската агенция за енергетика. САЩ са на второ място след Китай по количество
отделяни гзове с парников ефект. /АФП
Българската православна църква с дарение за детската онкоклиника в болница "Царица
Йоанна"
www.bnr.bg | 12.10.2017
Българската православна църква дарява специализирани апарати на клиниката за
онкоболни деца в Университетската болница за активно лечение "Царица Йоанна". Трите
помпи за регулиране на системите за вливания са закупени с пари от кампанията "Деца
рисуват за деца". Тя беше организирана в началото на лятото, а от дарения бяха събрани
над 10 хиляди лева.
Зонта дариха средства от спектакъл за млади таланти
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www.zonaburgas.bg | 12.10.2017
Зонта клуб Бургас и Гранд – хотел и спа „Приморец“ стартираха ключово партньорство в
подкрепа на младите таланти на Бургас.
Тази година дамите от Зонта клуб Бургас избраха да обединят сили с хотел Приморец и да се
включат в културното събитие Порт Прим Арт фест във връзка с кампанията им „Да
подкрепим таланта“.
В сряда, Дамите от клуба, техни приятели и гости се потопиха в магията на театъра с
радиоспектакъла на невероятната Цветана Манева „Името, твоето име“ – по Силвия Чолева,
режисьор Снежина Петрова. Средствата от билети на спектакъла бяха дарени на дамите от
клуба за младите таланти на Бургас.
„ Събитието бе много повече от партньорство. Ние сме изключително щастливи, че социално
ангажирана компания като Гранд хотел и спа „Приморец“ и сърдечните им служители
избраха стипендианската програма за социална кауза на първото издание на Фестивала на
изкуствата – Порт Прим Арт фест – Бургас. Подобни партньорства са много важни за нас,
защото без подкрепата на корпоративния сектор и на индивидуални дарители ние не бихме
могли да помагаме на талантливите деца на Бургас, на което държим“, коментира Мария
Данаилова, президент на клуба. От 2004 година, дамите от „ЗОНТА КЛУБ БУРГАС” – член на
Zonta International, работят по проекта „Да подкрепим таланта”. За пореден път и през
новата учебна 2017/2018 година, дамите ще подпомогнат изявени таланти в областта на
науката, изкуството и спорта – ученици от града и региона. Размерът на стипендията е 1000
/хиляда/ лева годишно. За участие се допускат ученици от 4 клас до 12 клас, които имат
класирания от I-во до III-то място в конкурси, олимпиади, спортни или творчески прояви на
международно и национално ниво, за последните две учебни години от 2015 до 2017г.,
среден успех от обучението за последната учебна година – минимум мн.добър 5,00 и
средномесечен доход на член от семейството за последните 12 месеца – до 700 лв.
Конкурсът се провежда в два етапа – класиране по документи и събеседване с кандидатите,
класирани по документи. Документи се приемат до 20 октомври Документи се подават по
един от двата начина: на адрес: гр. Бургас, пл.„Баба Ганка” № 5, ет.2- всеки работен ден от
10:00 ч. до 17:00ч. и на електронна поща – попълнените и подписани формуляр и
декларация, както и всички други документи, се сканират и се изпращат на адрес:
zontaburgas2003@gmail.com.
Формулярите
можете
да
изтеглите
от
тук:
http://dox.bg/files/dw?a=f60ff8855f . През годините, дамите от СНЦ „ЗОНТА КЛУБ БУРГАС” са
подпомогнали развитието на над 70 талантливи деца.
„Гордост за нас – Зонтианки, е че невероятната Цветана Манева се включи и подпомага
каузата ни „Да подкрепим таканта“ като дарява нейни лични вещи, които ще се разиграят на
търг в традиционния благотворителен Коледен бал, който се провежда в последния петък
на месец ноември. Артистичния директор на фестивала г-н Стефан Божков също дарява свои
лични вещи за благотворителния търг. Дълбоко сме признателни на големите творци за
помощта и е истинско удоволствие и чест, че се включиха.“, сподели г-жа Данаилова,
президент на клуба.
за повече информация за стипендиите:
0895777627 Даниела Танева
С 30 000 лв. от дарители обновиха две учебни зали във Факултета по информатика
www.dnesbg.com | 12.10.2017
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Две изцяло обновени зали откриха във Факултета по математика и информатика при ВТУ
„Св. св. Кирил и Методий“. Над 30 000 лв. са вложени в ремонта и оборудването, а
средствата са предоставени от фирмите „Прайм холдинг“ АД и MikroTik LTD. Лентата на
новите кабинети прерязаха ректорът търновската алма матер проф. Христо Бонджолов,
деканът на факултета проф. Мирослав Гълъбов и представители на двете компании.
Залите са с по десет работни места и са оборудвани с компютри, видеопрожектор и бяла
дъска. В тях ще се провеждат упражненията със студенти по някои от дисциплините,
изучавани във факултета.
Общо шест стават залите в корпуса на информатиците, които са обновени през последните
две години. Инвестицията възлиза на 200 000 лв., които подсигурени от спонсори, посочи
деканът проф. Гълъбов.
4 % ръст в приема на първокурсници отчитат от факултета тази година. Новоприетите
студенти са 113, като най-голям е интересът към специалността „Софтуерно инженерство“, в
която са се записали 43 младежи. Тя стартира през миналата година, а подготовката на
бъдещите програмисти се осъществява в сътрудничество с бизнеса. През първата учебна
година в нея се обучаваха 33 души, а с новия прием студентите стават общо 76.
На второ място по прием, с 37 записани студенти, се нарежда специалността „Компютърни
науки“. Новост тази година е, че факултетът стартира обучение във филиала на ВТУ във
Враца, сподели проф. Гълъбов. Там в специалността „Педагогика на обучението по
математика и информатика“ са започнали подготовка 8 студенти.
От учебната 2018/2019 година факултетът ще въведе новата атрактивна специалност
„Информационно брокерство и дигитални медии“.
Златина ДИМИТРОВА
Синодът дари апарати за онкоболни деца
10 000 лева събрани от детски рисунки в конкурса "Рождество Христово"
в. 24 часа | 13.10.2017
Зинфузоматни апарата на детската онкология в ИСУЛ дари митрополит Гавриил, който
оглавява културно просветния отдел на Св. синод. Ценната техника е купена с пари от
благотворителната акция "Деца рисуват за деца", която синодът организира с подкрепата на
Сдружение "Маринела" и в партньорство с "24 часа".
Рисунки и фотографии на малчугани, печелили награди от националния конкурс "Рождество
Христово", бяха изложени във фоайето на хотел "Маринела" и всеки можеше да откупи
творба, като пусне пари в кутията на доброто. Само за 3 месеца в нея и по сметката на
кампанията са събрани 10 хил. лв. Целта бе да се дарят на болни деца.
След разговори на дядо Гавриил с началника на клиниката по детска хематология и
онкология на ИСУЛ проф. Добрин Константинов се стига до идеята да се купи техниката.
"Добрите хора искат да видят, че отсеща е някой, на когото може да се има доверие. И
тогава даряват. Кажете на децата в клиниката, че тези апарати са дарени от други деца,
които са рисували с голяма любов. Господ да ви дава здраве и сили, за да лекувате
пациентите си", обърна се митрополитът към проф. Константинов. А той обеща малките му
пациенти да се включат в следващото издание на конкурса. Има и идея на големи
християнски празници да се извършват катехизистични беседи с децата, които се лекуват
там.
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"Благодаря на Св. синод от името на колектива и на нашите малки пациенти. Мястото на
църквата и на вярата е огромно в нашето общество", каза проф. Константинов.
От синода благодариха на дарителите и на вносителя на апаратите "Б. Браун Медикал
ЕООД". Събраните пари стигали за два, но с голяма отстъпка са купени.
Отбелязваме деня на органното донорство
www.bnr.bg | 13.10.2017
Европейският ден на органното донорство отбелязваме днес в рамките на организираната в
цялата страна Европейска седмица на донорството между 9 и 15 октомври. Алианс на
трансплантираните и оперираните АТО „Бъдеще за всички“, Български съюз на
трансплантираните, Изпълнителната агенция по трансплантация, Пациентски организации
„Заедно с теб“ с любезното домакинство на УМБАЛ „Света Екатерина“ се включват в
ежегодното отбелязване на Европейския ден на органното донорство и трансплантация
„Частица от теб може да бъде за някого целият свят“ Целта на 18-ото поред отбелязване на
Европейския ден на донорството и трансплантациите, иницииран от Съвета на Европа, е
насърчаване на обсъжданията, свързани с темата и предоставяне на информация относно
донорството и трансплантацията на органи във всяка една държава-членка по начин, който
да спомогне на всеки човек осъзнато и споделено със семейство и близки да вземе решение
за дарение. Този ден предоставя възможност да се отдаде почит и благодарност към
починалите, дарили шанс за втори живот на някой непознат, както и да изразим нашата
благодарност към медиците, осъществяващи трансплатациите. По време на иницативата ще
бъдат закачени 4 листа на дървото на живота с имената на донорите, спасили живот. Чуйте
по този повод интервюто с проф. Вилиан Платиканов, националният консултант по
трансплантология, който е убеден, че за донорството трябва непрекъснато да се говори.
Набират средства за манастира "Света Петка Мулдавска"
www.bnr.bg | 13.10.2017
Допълнителни средства са необходими за довършване на ремонта на опожарения манастир
"Света Петка Мулдавска" край Асеновград.
Манастирът е паметник на културата, затова ще кандидатстваме за финансиране по
програмата на провителството за възстановяване на православните храмове у нас, каза
игуменката на Светата обител майка Юлита. По думите й в момента продължават
строителните дейности по изграждането на напълно изгорялото източно крило на
манастирската обител и то вече е готово на груб строеж. От ремонт обаче се нуждаят и
манастирската църква, както и покривът на северното крило. За укрепването им ще се
разчита на финансова помощ и от дарения. Плановете са догодина за празника Петковден
манастирът да бъде изцяло възстановен. Ремонтът на изгорелия през 2010 година манастир
"Света Петка"започна през март тази година с половин милион лева, отпуснати от
Дирекцията по вероизповедания към Министерския съвет.
Врачански училища са посланици на наградата на херцога на Единбург
www.vratzadnes.com | 13.10.2017 | 09:53
Три организации от Враца станаха първите посланици на “Международната наградата на
херцога на Единбург”. През септември 2017 г. СУ “Козма Тричков”, Младежки дом Враца и
Професионална Езикова Гимназия “Йоан Екзарх” покриха всички изисквания, за да получат
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статут на лицензиран оператор на “Международната награда на херцога на Единбург”. Така
вече и младежите (14-24 г.) от Враца ще могат да получават световно признатите бронзови,
сребърни и златни значки за своите постижения в личен и социален план. След няколко
срещи с училищата от Враца, директорът на българския клон на наградата - Любомира
Велчева и трите гореспоменати организации договориха възможностите за сътрудничество.
На 14 и 15 октомври учители и доброволци ще преминат през сертификационен обучителен
курс за Лидери в Наградата, така че да подпомагат младежите при набелязването на
реалистични цели за развитие и тяхното постигане. Обучението ще се осъществи по
стандартите на Наградата, използвайки методите на неформлното учене в Младежки дом
Враца. Младежите от града, желаещи да развиват своите умения в направления доброволчество, физическа активност и личностни умения, като в края на програмата
завършат със запомнящото се приключенско пътуване, могат да потърсят Лидер на
Наградата в съответните организации.
Йотова: Доброволческата дейност трябва да върви като червена нишка през много закони
www.novini.dir.bg | БНР | 13.10.2017
Българският червен кръст има привилегията да бъде първи на мястото, където човешкото
страдание се сблъсква с надеждата, а за ... Българският червен кръст има привилегията да
бъде първи на мястото, където човешкото страдание се сблъсква с надеждата, а за хората,
изпаднали в беда, състрадателните думи и вдъхването на кураж са по-важни дори от
оказването на първа помощ. Това заяви вицепрезидентът Илияна Йотова по време на
откриването на 17-то издание на Международния фестивал на червенокръстките и здравни
филми “Агресия, кино, хуманност“, който започна в санаторно-оздравителния комплекс
“Камчия“ край Варна. Над 200 филма от 15 държави ще гледа публиката на фестивала до 15ти октомври. Председател на журито е Павел Васев, а италиански я режисьор Беппе Чино ще
участва в журирането дистанционно. Гости на форума са представители на Червения кръст и
Червения полумесец от Румъния, Хърватия, Турция, Бразилия, Иран, Ирак.Йотова коментира
и закона за доброволчеството, който предстои да бъде приет:Нека да си спомним, само
преди няколко години кой беше пръв, когато се случи тази ужасна трагедия на Бургаското
летище. Там беше Българският червен кръст. И в Аспарухово беше така, и не само там. При
ужасните взривове, които имаше в страната - плод на човешки грешки.. Винаги бяха там!
Това са хора, които работят ден и нощ, доброволци, за които няма почивен ден. Тяхната
дейност трябва да върви като червена нишка през много закони, за да бъде гарантиран
техния труд и наистина да заслужат това, което показват и което дават от себе си.
Зов за помощ за учителка от Априловската гимназия
www.dnes.dir.bg | 13.10.2017
Една от любимите учителки на Националната априловска гимназия в Габрово - Митка
Георгиева, се нужда е от помощ за лечение на остра миелоидна левкемия. В момента
дългогодишната преподавателка по немски език е подложена на лечение със скъпоструващ
медикамент, закупуването на който не е по силите на нейното семейство - 7000 лева
месечно. Той й е необходим, докато лекарите потвърдят, че г-жа Георгиева е в състояние да
бъде подложена на трансплантация на костен мозък. Историята на заболяването й датира от
2008-ма година. След проведено лечение и химиотерапия, левкемията изпада в ремисия. В
края на 2016-та година обаче, при контролен преглед, се установява, че болестта се е
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завърнала. Проведен е нов курс на химиотерапия, който, за съжаление, е неуспешен патологичните бели кръвни телца в костния мозък са станали резистентни към
химиотерапията. Учителката се обръща към германска болница, където к предписват
лечение с лекарството Sorafenib. Към момента, този медикамент не се покрива от здравната
каса в България. Семейството закупува медикамента за 1 месец и след направени контролни
изследвания се забелязват подобрения в състоянието и показателите. Поради липса на
средства обаче, семейството не успява да закупи веднага следващата доза, но след
стартирането на настоящата кампания са събрани средства за още една доза, която вече е
закупена. Във Фейсбук страницата "Да подадем ръка на любимата учителка – г-жа Митка
Георгиева" може да се намери повече информация за нейното състояние, документи,
експертизи. В нея учителката, която има две дъщери и няколко внука, помоли за помощ:
"Животът ми отреди съдбата да се боря с тежка и коварна болест. Тази борба продължава
вече повече от 6 години. В последно време съм подложена на терапия със скъпо струващ
медикамент, закупуването на който вече не е във възможностите на моето семейно
обкръжение. Така, искам или не, съм принудена да отправя МОЛБА КЪМ ВСИЧКИ ВАС за
събиране на средства за лечението ми според личните възможности. Предварително
благодаря за добрината на всички! И нека здравето, щастието и късметът да са с вас! А
животът е хубав, нали!". Дарителска сметка, на която всеки може да помогне, е: UniCredit
Bulbank – клон Габрово: - в BGN - BG02UNCR7000152029626 - в EUR BG72UNCR70001520444965 - BIC – UNCRBGSF.
Неонатологията в УМБАЛ-Бургас се сдоби с кувьоз от събраните капачки
www.burgasnews.com | 13.10.2017
За по-малко от година кампанията „Дари капачка – спаси живот“, постигна своята цел – чрез
рециклиране на ненужни пластмасови капачки да бъде купена животоспасяваща апаратура
за недоносени бебета. Кувьозът е предназначен за Отделението по неонатология на УМБАЛ
Бургас. Капачки продължават да се събират, вече за по-голяма кауза, посветена отново на
детското здраве.
Кувьозът е поръчан. Стойността му е 13 380 лв. Снабден е с най-висока степен на
допълнително оборудване и към момента е най-модерният подобен апарат за Бургас и
региона. Половината от сумата е от рециклирането на капачките, а остатъкът е осигурен от
дарители, впечатлени от мащаба на кампанията.
Болницата отдели място, където капачките се събират и периодично се предават за
рециклиране. Хиляди са хората, допринесли с участието си за успеха на каузата. Капачки в
болницата пристигаха не само от Бургас и региона, а от всички краища на страната.
Най-усърдни и активни продължават да бъдат децата от детските градини и училищата в
Бургас, с помощта на своите родители и учители. Подкрепа оказа и Регионалния
инспекторат по образованието, който помогна информация да стигне до всяко учебно
заведение.
Новият кувьоз ще бъде представен на специална церемония в седмицата след 22 октомври.
Фондациите предоставят най-голям обем дарения, обяви експерт
www.investor.bg | Петя Стоянова | 13.10.2017
За трета поредна година фондациите са предоставили най-голям обем дарения, следвани от
компаниите, след това са даренията от физически лица и на последно място – от
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едноличните търговци. Това каза Теодора Бакърджиева, програмен мениджър в "Български
дарителски форум", в ефира на Bloomberg TV Bulgaria, като поясни, че анализът к се базира
на официални данни от Националната агенция за приходите (НАП) и на проучване, от което
се черпи информация какви са тенденциите в дарителството. „През 2016 година имаме
малко над 96 млн. лева дарени в подкрепа на различни, разнородни каузи. В сравнение с
предходни години спадът е от порядъка на 11% в общия обем дарени средства през 2015
година, когато бяха малко над 100 млн. лева. Ако се наблюдава по-голям период от време
има значително намаляване на дарените средства“, посочи тя. „Почти четвърт по-малко
средства са заделили фирмите в България. При даренията от физически лица има 44% ръст.
При едноличните търговци също има ръст", отбеляза Теодора Бакърджиева. Тя допълни
още, че данните от НАП са само от декларирани дарения, когато компании, физически лица
или еднолични търговци искат да получат данъчни облекчения. Има и много дарители,
които правят актове на дарения, но не очакват нещо насреща. Програмният мениджър в
"Български дарителски форум" е категорична, че данъчните облекчения не са от водещите
стимули за дарителите.
„Хубавата новина, в сравнение с предходната година, е, че през 2016 г. има 34% ръст при
даренията от физическите лица, обясни Бакърджиева. Тя съобщи, че се запазва тенденцията
фондации и компании да предоставят средства в образование и наука , включително и за
детско и младежко развитие. Физическите лица най-често даряват за случаи, свързани със
здраве - при апел за помощ за скъпоструващо лечение. През 2016 г. даренията от
индивидуалните дарители са били насочени и към социална подкрепа, или в помощ на деца
и семейства от уязвими общности, както в случаи на бедствия и аварии. При инцидента в
Хитрино се мобилизира много голяма подкрепа, напомни Теодора Бакърджиева. По думите
к компаниите не даряват вече толкова много средства за спорта, защото са ги пренасочили
към култура и изкуство, както и към социални проекти, а фондациите традиционно
подкрепят човешки права и демокрация. Вижте повече във видеото
По статията работиха: , редактор Деляна Петкова
Благотворителна изложба в помощ на приюта на отец Иван
www.novini.dir.bg | БНР | 13.10.2017
Д-р Ернст Трифон Юде, председател на Германо-българското културно дружество “Кирил и
Методий“ във Франфурт, организира благо... Д-р Ернст Трифон Юде, председател на
Германо-българското културно дружество “Кирил и Методий“ във Франфурт, организира
благотворителна изложба в помощ на приюта на отец Иван. На изложбата ще бъдат
представени картини от частната колекция на д-р Юде.В интервю за предаването “Преди
всички“ по програма “Хоризонт“ д-р Ернст Трифон Юде разказа:Това са ценни картини,
защото съм ги събирал цял живот. Преди повече от седем години ме подсети една
галеристка, която много уважавам, Ана Панайотова, да направя изложба. Тя имаше една
галерия “Анима“ и прояви интерес. Така започнахме с първите крачки. Направихме
изложба, която беше много успешна. На нея присъстваше и германският посланик. След
това тя отпътува за Бургас с голям успех, а също така и за Елена, където в момента съм се
устроил. Ако имаме успех утре, аз мисля да продължа с тази инициатива. Сега съм
пенсионер, здрав съм, така че мога да продължа с това. Цялото интервю с д-р Ернст Трифон
Юде можете да чуете от звуковия файл.
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С 30 000 лв. от дарители обновиха две учебни зали във Факултета по информатика
www.dnesbg.com | 13.10.2017
Две изцяло обновени зали откриха вчера във Факултета по математика и информатика при
ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”. Над 30 000 лв. са вложени в ремонта и оборудването, а
средствата са предоставени от фирмите “Прайм холдинг” АД и MikroTik LTD. Лентата на
новите кабинети прерязаха ректорът на търновската алма матер проф. Христо Бонджолов,
деканът на факултета проф. Мирослав Гълъбов и представители на двете компании.
Залите са с по десет работни места и са оборудвани с компютри, видеопрожектор и бяла
дъска. В тях ще се провеждат упражненията със студенти по някои от дисциплините,
изучавани във факултета.
Общо шест стават залите в корпуса на информатиците, които са обновени през последните 2
години. Инвестицията възлиза на 200 000 лв., които са подсигурени от спонсори, посочи
деканът проф. Гълъбов.
4 % ръст в приема на първокурсници отчитат от факултета т.г. Новоприетите студенти са 113,
като най-голям е интересът към специалността “Софтуерно инженерство”, в която са се
записали 43 младежи. Тя стартира през миналата година, а подготовката на бъдещите
програмисти се осъществява в сътрудничество с бизнеса. През първата учебна година в нея
се обучаваха 33 души, а с новия прием студентите стават общо 76.
На второ място по прием, с 37 записани студенти, се нарежда специалността “Компютърни
науки”. Новост тази година е, че факултетът стартира обучение във филиала на ВТУ във
Враца, сподели проф. Гълъбов. Там в специалността “Педагогика на обучението по
математика и информатика” са започнали подготовка 8 студенти.
От учебната 2018/2019 година факултетът ще въведе новата атрактивна специалност
“Информационно брокерство и дигитални медии”.
Златина ДИМИТРОВА
Д-р Славита Джамбазова, БЧК: Доброволчеството е безценен ресурс
www.focus-radio.net | 13.10.2017
Доброволчеството е безценен ресурс. Това заяви д-р Славита Джамбазова, заместникгенерален директор на Българския червен кръст, по време на дискусия по темата „Агресия,
хуманност, кино“, която се проведе в Санаторно-оздравителен комплекс „Камчия“, предаде
репортер на Радио „Фокус“ – Варна. Дискусията бе част от програмата на 17-то издание на
Международния фестивал на червенокръстките и здравни филми. Д-р Славита Джамбазова
отбеляза, че доброволците в света са 1 милиард души, бюджетът на този брой доброволци в
рамките на една година е 1,4 трилиона долара. „Доброволчеството е ресурс, който хората,
които знаят неговата стойност, го използват подобаващо. Когато казваме обаче стойност,
основното не е печалба, това е социална стойност – спасени животи, предотвратено
насилие, подпомогнати хора. Много неща, които имат стойност, но тя не всякога се измерва
в пари. Светът ни обаче става все по-материален и по-убедително е когато говорим за това
колко струва нещо. Мога да кажа, че доброволчеството дава повече, отколкото взема“,
посочи д-р Джамбазова. По отношение на Международното движение на Червения кръст и
Червения полумесец д-р Джамбазова каза, че годишно стойността, която се предоставя, е
почти 600 милиарда долара. „Ако направим сметка, то нашето движение за всеки човек на
тази планета дава по 90 цента пряк принос. 20 милиона работни места имаше в световната
страната на доброволчеството. Направихме си труда да остойностим часовете труд на
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Български червен кръст, да съпоставим колко работни места за една година са дадени по
този начин – 2 667 работни места за една година, това е огромен принос. И когато онези, на
които служим добре, го осъзнават в световен мащаб – обикновено говоря за правителствата,
на които ние имаме привилегията да оказваме спомагателна помощ, но това място е
достойно, защото няма други признати по този начин, осъзнаят колко е важно да се
използва подобаващо доброволческият труд, защото той е безценен, и колкото повече
добре са осъзнати тези реалности, толкова по-добре се отнасят към доброволците, а
доброволците от своя страна възвръщат този ресурс. Към настоящия момент онези страни,
които са високо доброволчески, които имат подобаващо отношение и създават
предпоставки и условия за тяхната дейност – става дума най-вече са северните страни,
приносът на доброволците в стойност е повече от 5% от БВП на страната“, подчерта д-р
Славита Джамбазова.
Трима учени даряват библиотеките си на Шуменския университет
www.shum.bg | 13.10.2017 |
Професорите Уилям Федер от университета в Утрехт, Холандия, Пиринка Пенкова-Люейер от
Калундборг, Дания, и Мария Спасова от ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" даряват целите си
библиотеки на ШУ „Епископ Константин Преславски“. Това обявиха днес на
пресконференция тримата изследователи на книжовното наследство на Преславската
книжовна школа. Те са в Шумен за участие в тридневния международен симпозиум
"Константин Преславски и неговата епоха", организиран от Факултета по хуманитарни науки,
Научен център „Преславска книжовна школа”, община Шумен, общината и археологическия
музей във Велики Преслав. При откриването му вчера в старата столица тримата бяха
отличени с Почетни сребърни значки за приноса си в изследването на делото на Константин
Преславски. “Тук започва духовността на България. И ако политиците имат разум, те ще
подкрепят Шуменския университет и Преславската книжовна школа. Славистиката е нещо,
което трябва да бъде гледано като бебе. Тя се нуждае от субсидиране, от подкрепа. Ако се
унищожи това, което е в Плиска и Преслав, ние просто ще си изрежем корените и аз не бих
искала да е прав Гьобелс, който твърди “отнемете историята на един народ и той ще бъде
управляван като стадо”. Аз искам да имам история”, каза проф. Мария Спасова. Това
потвърди и проф. Уилям Федер. Според него днес нещата са се променили и успехът се
измерва с броя на студентите и с нищо друго. Той даде пример с Чикагският университет,
който е закрил докторската си програма по славистика и е оставил само магистърската.
„Затова за Преславската книжовна школа, с която съм свързан повече от 40 години, оставям
моята библиотека, когато си отида“, каза той. По време на симпозиума вчера и днес ще
бъдат изнесени над 30 доклада на учени от България, Русия, Холандия и Дания. Вчера
званието “Почетен професор” на Шуменския университет получи доц. д-р Мария Тихова.
Почетни сребърни значки и грамоти получиха също проф. д.ф.н. Иван Добрев, проф. д.ф.н.
Анчо Калоянов и проф. д.ф.н. Христо Трендафилов. ШУМ.БГ
Силата на общностите: форум KEY@SWISS събира презентатори от София, Берн, Цюрих и
Копенхаген
www.webcafe.bg | 13.10.2017
На 14 октомври Интер Експо Център София ще бъде домакин на международния Форум
Key@Swiss - специално издание на Форум Ключ, една от най-популярните български
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мотивационни конференции. Участието в събитието, което започва в 11:00 ч. в Интер Експо
Център, е напълно безплатно след предварителна регистрация на адрес www.forumklyuch.info. За пръв път в историята на Форума, традиционно посветен на комуникацията на
вдъхновяващи идеи и каузи с обществено значение, на сцената му освен български
презентатори, ще стъпят и чуждестранни говорители - експерти от Цюрих, Берн и
Копенхаген. Между тях е Даниел Бохслер, политолог, посветил последните 15 години от
живота си в изследване на гражданската активност в страните от Югоизточна Европа. Той ще
предизвика участниците във Форума, търсейки със своята презентация отговор на въпроса
„Възможно ли е силно общество без активно участие на гражданите?". Естествоизпитателят
Никола Шьоненбергер, стъпвайки на своя обширен опит на изследовател и активист по
отношение на политиките за околна среда, ще докаже задължителната взаимосвързаност
между пълноценното общество и опазването на природата. Възможно ли е социалното
предприемачество и защо е важно дори най-маргинализираните групи да получават
възможности за развитие - това са част от големите въпроси, които ще постави пред
участниците във Форума Надя Райноне, швейцарски експерт в сферата на социалните
иновации със сериозен принос към развитието на предприемаческата среда в Швейцария.
Българската „следа" във Форум Key@Swiss ще остави Саша Безуханова, основател на
платформата Move.bg и мрежата за иновации Edit.bg. Основният фокус на нейната
презентация е бъдещето на гражданското общество в България. След презентационната част
четиримата говорители ще участват в дискусионен панел с модератор журналистът Пролет
Велкова, в който ще може да се включи и всеки от очакваните на Форум Key@Swiss над 200
участници. ГОВОРИТЕЛИТЕ НА ФОРУМ KEY@SWISS САША БЕЗУХАНОВА Основател на
Move.bg, говорител на Форум KEY@Swiss Саша Безуханова е старши изпълнителен директор,
бизнес ангел и филантроп с 20 годишен управленски опит в HP и широк обществен принос.
Дългият списък от бизнес и обществени успехи на Саша през годините включва
позиционирането на България като ИТ център от световно значение, подпомагане на
предприемаческата култура и подкрепата й на жените в бизнеса в България и на европейско
ниво. През 2013 г. тя напуска професионалната си кариера и се посвещава на подкрепа на
социалния просперитет чрез иновации, образование и сътрудничество. Саша е основател на
MOVE.BG - непартийна платформа за сътрудничествo в намирането на устойчиви решения за
държавата, икономиката и обществото чрез иновация, участие и съвместна работа. Тя
създава и EDIT.BG - отворена мрежа за дигитални иновации. Тя основава годишната награда
Entrepregirl, подпомагаща младите жени да развиват предприемачески идеи в бизнеса.
Саша е председател на бордовете на Български център за жените в технологиите,
Технически университет в София и Българското училище за политика. Саша е обявена за
„Дигитална жена на Европа" за 2013 г. и е един от 100-те предизвикатели в Нова Европа 100
за 2015 г. ДАНИЕЛ БОХСЛЕР Политолог, говорител на Форум KEY@Swiss Като политолог
Даниел Бохслер се занимава по-специално със страните, които са в преход към демокрация
и с предизвикателството за установяване на демокрация в страни с мултикултурни
общества. Голяма част от неговата изследователска работа са посветени на Юго/Източна
Европа. Той е живял, работил и пътувал в региона през последните 15 години, говорейки
няколко езика от местните. Има докторска степен от Женевския университет, работи в
Централноевропейския университет в Будапеща, доцент е в университета в Копенхаген,
както и асистент в университета в Цюрих. Д-Р НИКОЛА ШЬОНЕНБЕРГ Естествоизпитател,
говорител на Форум KEY@Swiss Доктор Никола Шьоненбергер е естествоизпитател,
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специализирал в областта на ботаниката и растителната генетика. Той има солиден опит в
опазването на биологичното разнообразие и генетичните ресурси, както и оценката на риска
от генетично модифицирани организми, инвазивни чужди видове и тяхното управление.
Работи активно като изследовател и е член на няколко правителствени панели и комисии по
биоразнообразие, управление на природните ресурси и биологична безопасност. Член е и
на борда на швейцарските неправителствени организации, работещи в областта на
екологията и е активист по отношение на политиките за околната среда. В момента е
консултант и член на борда на Innovabridge, нестопанска швейцарска консултантска
организация, ангажирана с иновативни решения в областта на международното устойчиво
развитие. НАДЯ РЕНОН Социален предприемач, говорител на Форум KEY@Swiss След като
завършва обучението си в областта на бизнес администрацията и кариерата си в голяма
корпорация в областта на финансите, Надя работи в StartUp компания за изграждане на
връзки с инвеститори. Благодарение на силното си желание да допринесе за обществото и
околната среда, тя се присъединява към екипа на Фондация SEIF - швейцарска компания,
която предлага нефинансова и финансова подкрепа на социални предприятия и се ангажира
да укрепи екосистемата на социални иновации. В качеството си на Ръководител на проекта
целта на Надя е да подпомогне социалните предприемачи да съчетаят професионализма на
корпоративния свят и динамиката на StartUp компаниите с нов, по-подпомагащ и
всеобхватен начин за правене на бизнес.
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