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Български дарителски форум обединява големи благотворителни фондации и социално
отговорни компании в България, които отделят ресурси за благотворителност и така променят
средата, в която живеем.
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Новини за членове на БДФ
ФРГИ развенчава 3 мита за социалните медии и НПО
www.sbj-bg.eu | 20.08.2018
Неправителствените организации (НПО) - малки и големи, използват социалните мрежи и
медии, за да се свързват със свои последователи, да споделят информация за своите каузи и
да набират средства за програмите си. Без съмнение има сериозен потенциал в
използването на социалните мрежи и медии за добри каузи. Въпреки това много
организации все още поддържат някои митове и погрешни схващания за действителната
работа в социалните медии, необходима за постигане на положителни резултати за НПО. С
цел да подпомогнем неправителствените организации у нас да изградят по-ефективно
присъствие в социалните мрежи и медии споделяме 3 популярни мита, които трябва да
имате предвид при планирането на комуникациите си. Фондация "Работилница за
граждански инициативи" (ФРГИ) развива капацитета на неправителствените организации в
страната, предоставяйки различни възможности за повишаване на знанията и уменията на
работещите в сектора. Заедно с това, предлагаме възможности на организациите да получат
дарение на лицензирани софтуерни ресурси, чрез дарителската платформа TechSoup
България. По-долу са трите мита за социалните мрежи и медии: Мит 1. Всичко е безплатно
Инструментите на социални медии са технически безплатни - стига да се регистрирате,
можете да ги използвате веднага. Но помислете за времето, необходимо за да имате
търсения успех в социалните медии. Трябва да се научите как да използвате платформите,
да създавате завладяващо съдържание, да правите изследвания, да отговаряте на въпроси и
коментари, и т. н., въобще да се ангажирате по един автентичен начин. Ако сте съгласни, че
времето е пари, то започвате да разбирате, че такъв ангажимент не е напълно безплатен.
Стратегията за социални медии на една НПО трябва да се съсредоточи върху създаване на
стойност за публиката ви. Вие трябва да сте проводник на ресурс – да споделяте полезна и
образователна информация, да забавлявате и заедно с това да визуализирате
въздействието от вашата дейност, което дарителите искат да видят. Заедно с това
осигуряването на малък бюджет за популяризиране на определена информация е добра
практика. Тя не трябва да се пренебрегва при създаването на стратегия за социални медии.
Например реклами могат и трябва да се използват за популяризиране на онлайн кампании
за набиране на средства. Мит 2. Всеки млад човек може да управлява вашия профил в
социалните медии Ако някой 18-годишен ви каже, че обича социалните медии, това
изобщо не ви гарантира, че ще може успешно да управлява профила на организацията ви.
Тук съществува немалък риск. Да, може би всеки млад човек обича да сърфира в интернет и
може би знае да се оправя с мобилните приложения и социалните медийни платформи. Но
това не означава, че непременно разбира какво означава използването на тези инструменти
в името и за целите на една НПО – например за набиране на средства и повишаване
публичната разпознаваемост на дадена организация. Ако някой притежава дигитални
умения, това не означава автоматично, че има умения за маркетинг или набиране на
средства. Има драстична разлика между използването на Facebook, Instagram и други
подобни за лични развлечения и използването на тези платформи с цел увеличаване броя
на даренията, по-ефективни отношения със заинтересованите страни и повишена
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обществена ангажираност около една кауза. Успехът чрез социалните медии изисква
задълбочено разбиране на целевата публика на организацията, на нейния глас и видовете
съдържание, което ще резонира сред аудиторията и ще помогне за постигане на
поставените цели. Мит 3. Всичко може да е напълно автоматизирано Това е може би е
най-деструктивният мит, витаещ в пространството на социалните медии. Много хора си
мислят, че могат просто да се регистрират с цел използване на даден инструмент за
планиране и управление на социални медии като Hootsuite или Buffer. Смятат, че всичко се
решава само с разпращане на един и същ линк сред всяка социална мрежа. Със сигурност
тези инструменти за управление на социалните медии могат да се използват за наблюдение
на хаштагове, планиране на публикации, изготвяне на отчети и пестене на време в
определени случаи. Казвайки това, подчертаваме, че ако автоматизирате цялото си
съдържание в социалните медии, вместо да създавате постове, предназначени за конкретни
канали, ангажираността и въздействието ви ще отслабнат. Всеки канал за комуникация
трябва да се разглежда като нещо индивидуално, със собствени правила, език и етикет.
Това, което работи най-добре в Twitter, не е задължително да е такова и в Instagram. Ако
вашата организация използва социални медии, редно е да се съсредоточите върху
създаване на съгласувана стратегия за всяка платформа, в която присъствате. И стратегията
ви трябва да се съсредоточи върху двете опорни точки на съдържанието - да се превърнете
в източник на ресурс и да споделяте историии за ваша успешна дейност. И това е само
началото Съобразяването с тези 3 мита е само началото на разработването на ефективна
стратегия за социални медии за вашата организация. Социалните медии си остават
динамичен, интерактивен инструмент, а не билборд или еднопосочна рекламна платформа.
Трябва да отделите време, за да обърнете внимание на коментарите, да благодарите, ако е
необходимо, на хората от вашата онлайн общност и да се включвате в разговори, свързани с
вашата кауза.
Благотворителното турне срещу рака на гърдата ще премине през Плевен
www.plevenzapleven.bg | 21.08.2018 |
След успешната си първа вълна, благотворителното турне „БЛАГОДАРЯ! От любов към
живота“ се завръща. На 1 септември Пътят на надеждата започва своята втора обиколка из
страната, по време на която ще обиколи 6 града. Сред тях са Благоевград, София, Хасково,
Плевен, Враца и Габрово. Начало ще постави Благоевград, където благотворителното турне
ще гостува на 1 и 2 септември, последван от София на 3, 4 и 5 септември, Хасково – на 6 и 7
септември, Плевен – на 8 и 9 септември, Враца – на 10 и 11 септември и Габрово – на 12 и 13
септември.
По време на своята първа вълна турнето посети 9 града в България, а през розовата шатра,
обозначена със знаковите букви БЛАГОДАРЯ, преминаха над 12 000 души. Всички те имаха
възможността да научат повече за кампанията „От любов към живота“ и да разберат как тя
помага на диагностицираните жени и техните близки. Десетки посетители имаха
възможността да оставят своето послание на надежда върху специално пригоденото за
целта пано, както и да запечатат момента на розовата фотостена. За най-малките посетители
пък бе поставен детски кът, където малчуганите можеха да рисуват и оцветяват на воля.
Общи новини
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И Клоп подкрепи каузата на Стенли
в. Телеграф | 18.08.2018
Мениджърът на Ливърпул Юрген Клоп също подкрепи благотворителния мач, който
Стилиян Петров организира заедно е Джеймс Милнър.
Двамата събират отбори, които ще играят един срещу друг в Глаузгоу, за да съберат пари за
борба с рака. Отборът на Стенли ще бъде воден от мениджъра Брендан Роджърс. В него ще
участват още Христо Стоичков, настоящият капитан на Селтик Скот Браун, Хенрик Ларсон,
Любомир Моравчик, Шей Гивън, Артур Боруц, Па ди Маккорт, Джон Хартсън, Иоос
Валгаерен, Йохан Мялби, Роби Кийн, Тош Макинли, Джаки Макнамара, Гарет Бари, Гайзка
Мен диета, Луис Гарсия, Максуел, Саймън Донъли и Мартин Компстън. Капитан на другия
тим ще бъде халфът на Ливърпул Джеймс Милнър, а треньор - мениджърът на "червените"
Юрген Клоп. Към тях ще се присъединят Емил Хески, Стивън Уорнък, Крие Къркланд, Йон
Арне Рийзе, Джолиън Лескът, Мика Ричардс, Джейсън Макатиър, Джейми Реднап, Джими
Булард, Оуен Харгрийве, Дирк Кайт, Питър Крауч, Алан Смит и Нийл Мелър. Събраните
пари ще бъдат разпределени между фондациите на Петров, Милнър и Селтик, които
подпомагат борбата с различни видове рак.
Музей на образованието - град Габрово
www.bulgariatravel.org | 18.08.2018 |
Музеят на образованието в Габрово е единствен по рода си в България. Помещава се в
сградата първата българска гимназия – Априловската.
В пет експозиционни зали се проследява развитието на българското образование от
създаването на славянската писменост до съвременното обучение – 90-те години на ХХ в.
Първата зала обхваща периода от IX в., когато била създадена славянската писменост, до
1835 г. Тук могат да се видят и писмените опити на българите още преди създаването на
кирилицата. Най-популярната форма на обучение до 1835 г. е килийното и взаимното
училище. От този период са запазени много интересни пособия за писане.
Втората зала е посветена на новобългарската просвета и образование в периода от 1835 г. до
Освобождението на страната през 1878 г. Това е времето, в което българското образование
започва да се развива бързо и да мери ръст с европейското. В този период просветата се
финансира със средства и дарения на народа. Отварят врати много класни училища, както и
няколко гимназии и специализирани училища. Благодарение на запазените уреди от
кабинетите в Априловската гимназия, както и с дарения от страната, в музея е направена
възстановка на кабинет, като са изложени едни от най-запазените и интересни учебни
помагала от онова време. Тук може да види интересен уред, наречен телурий, който се е
използвал в часовете по астрономия.
Третата и четвъртата зала обхващат периода от 1878 г. до края на ХХ в., в който българското
образование приема наследството на възрожденските учебни методи и успешно ги съчетава
със световните практики. Образованието достига до всички слоеве от населението и
България се нарежда на първо място по грамотност на Балканския полуостров. След Втората
световна война в училищата и висшите учебни заведения силно влияние оказва
социалистическата идеология и съветската педагогическа система. В края на ХХ в. се
появяват и първите частни училища и университети.
В последната пета зала в музея е направена възстановка на взаимно училище. Класната стая
е възпроизведена до най-малкия детайл, включително и т.нар. „затвор” – помещение за
наказание на провинилите се ученици, което се намирало под учителската катедра.
В обекта могат да се закупят информационни материали и сувенири.
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15 студенти по психология от британски университети са на стаж в социалните домове във
Велико Търново
www.novini.dir.bg | БНР | 18.08.2018 |
15 студенти по психология от престижни британски университети са на едномесечен учебен
стаж в социалните домове за деца и въ... 15 студенти по психология от престижни британски
университети са на едномесечен учебен стаж в социалните домове за деца и възрастни в
община Велико Търново. Студентите психолози са от осем държави от Балканите,
Афганистан, Дубай и Филипините. За втора година британските студенти провеждат
учебния си стаж в България и във Велико Търново разказва организаторът на обучението
Мирела Великова: “Всички те са доброволци, дошли с целта да научат нещо, но и да
помогнат. Правим арт терапия, готварска терапия. Във Велико Търново всички услуги са
изключително развити“. Студентите имат учебни занятия във Великотърновския
университет, от където ще получат сертификати. Практиката си провеждат в Центровете за
социални услуги и старческите домове във Велико Търново и в затворническото общежитие.
Известен български хирург онколог дари икона за параклиса на Петрова нива
www.bgnews.host | 18.08.2018 |
Големият български хирург, учен, общественик и будител проф. Иван Гаврилов дари икона с
лика на Свети Пророк Илия. Дарителската воля е тя да бъде показана най-напред в
експозицията на малкотърновския музей „Проф. Ал. Фол”, а след освещаването си да намери
трайно място в параклиса „Св. Петка Българска“ на Петрова нива. Иконата бе предадена от
негово име на кмета на Община Малко Търново Илиян Янчев за Градския исторически
музей в Малко Търново от д-р Стефан Пейков, съратник на проф. Фол в изследванията на
Странджа. По този повод д-р Пейков сподели: „За мен е чест в деня на 115-годишнината от
Илинденско-Преображенското въстание да изпълня волята на дарителя проф. Гаврилов да
предам иконата на музея. Неговият жест не само продължава възрожденската дарителска
приемственост, но и припомня, че светите иконни образи и опазването на обредните
практики са помогнали на българите да устоят на превратностите на времето. Много от тях
съхраняват значимостта и жизнеността си до днес. В Странджа трайно почитан е Св. Пр.
Илия, властелин на дъжда и гръмотевиците (Стари поверия разказват, че бил брат на Света
Марина и тъй като често забравял своя ден в годишния календар, все се допитвал до сестра
си за него). Поставянето на негова икона в параклиса на Петрова нива ще ни върне към
първоначалния идеен замисъл, към архетипите на народностното единство, пример за което
е изборът на Илинден - деня на Св. Пр. Илия и Свето Преображение Господне за начало на
Илинденско-Преображенското въстание. В Странджа то се вдига „в помощ на брата роб в
Македония”. Дарението на проф. Гаврилов, предназначено за историческото място Петрова
нива, по неповторим начин припомня на България и Македония заветът: "Робът се бори за
свободи, свободният за съвършенство". Изпълнен съм с вяра, че този завет ще бъде чут и
осмислен от политическите (а и от културните) елити на двете страни, за да намерят верния
път една към друга”. Източник: novini.bg
В Лом започна допитване за дарение към Общината
www.bnr.bg | 19.08.2018
Община Лом получи дарение от 500 хил. долара от наследството на д-р Андрей Георгиев,
който осигури и 2 милиона долара за ПГ "Найден Геров" в Крайдунавския град. Желанието
на дарителя е средствата, предоставени безвъзмездно на Община Лом, да бъдат вложени в
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обществено значима дейност, като последното решение да е на кмета на Общината.
Местната общинска администрация очаква предложенията на ломчани, които да кажат в
какво да бъде инвестирано дарението. Предложенията трябва да се изпратят в раздел "Форма
за сигнали, запитвания и мнения“ към секция "Контакти“ на интернет страницата на Община
Лом или на e-mail: lom.municipality@lom.egov.bg. Мнения и предложения, изложени на
хартиен носител, също могат да бъдат внесени в деловодството на Община Лом, ул.
"Дунавска" №12. Допитването продължава до 31 август, а резултатите ще бъдат оповестени
до 10.09.2018 г. С цел прозрачно, открито и целесъобразно инвестиране на дарението от 500
хил. долара, ще бъде създаден Обществен съвет, който ще информира гражданите за всички
предприети действия, обявиха от местната общинска администрация.
Британски милионер дари 1 млн. паунда за нов референдум за Брекзит.
www.bnr.bg | 19.08.2018
Британският милионер Джулиън Дънкъртън, който е съосновател на модната верига
„Супердрай“, дари 1 милион паунда за обществената кампания „Гласът на народа“, която
иска нов референдум за Брекзит. Джулиън Дънкертън мотивира решението си да дари
средствата с думите, че „британците имат реален шанс да променят Брекзит“. Той изтъкна,
че ако Брекзит се беше случил преди 20 години „Супердрай“ никога нямаше да има
глобалния успех, който има сега. В интервю за „Сънди таймс“ Дънкертън казва, че „народът
знае, че Брекзит означава бедствие“. Кампанията „Гласът на народа“ включва
представители от различни британски партии, включително депутати, които искат втори
референдум, за да може народът да се произнесе по заключителната сделка за Брекзит.
Правителството отхвърля тези призиви. Депутатите обаче ще имат възможност да гласуват
споразумението, което трябва да бъде постигнато до октомври. „Гласът на народа“ вече
организира това лято няколко прояви, които да засилят натиска върху правителството и
парламентаристите. Хиляди се събраха вчера в шотландската столица Единбург, за да
изразят подкрепа за кампанията. В същото време стана известно, че правителството започва
да подготвя стратегия за излизане на страната от ЕС без сделка, поради несигурния изход от
подновените през седмицата преговори.
Събират книги за изгорялото читалище в с. Гложене
www.bnews.bg | BNews.bg | 19.08.2018
Помощ за читалището на врачанското село Гложене, което изгоря при пожар преди дни.
Заедно със сградата бяха унищожени всичките книги в библиотеката, целият реквизит на три
танцови състава и скъпи музикални инструменти. Бушуващата огнена стихия е изпепелила
над 15 000 тома книги и е причинила щети за 1 милион лева. Затова в социалните мрежи
хора започнаха да събират книги. Идеята дошла спонтанно. Проблемът на читалището,
строено с доброволен труд на местните хора в средата на миналия век, не е само в
унищожения библиотечен фонд. Изгорели са реквизита, автентични носии и мажоретни
костюми. Голямата представителна зала също е изгоряла. Сега на голямата сцена са само
въглените. Почистването е изключително трудно. Дъхът на хората не стига заради дима,
който продължава да се стеле навсякъде. Хората се надяват читалището да бъде
възстановено, защото е необходимо на цялото население на Гложене, което наброява над
2700 души.
Разраства се пожарът над Карлово
www.trud.bg | 19.08.2018
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Над 90 декара горски масиви са обхванати от пожара, започнал снощи над Карлово. Гори
борова гора. Служители на лесничейството се опитват да локализират огнището. Пожарът
бушува вече над 15 часа. Пламъците се разпростират на площ от около 100 дка горски фонд.
От кризисният щаб посочиха, че засега няма опасност за населението и не се налага
евакуация, но целият град е обгърнат от облаци дим, информира БНТ. С огнената стихия се
борят над 50 души – служители на Пожарната служба, на Държавоно горско стопанство,
Национален парк „Централен Балкан“ и доброволци. Има готовноснт в операцията де се
включат и военните от 61-ва Стрямска механизиран бригада. Жителите на Карлово са силно
притеснени, че пламъците слизат в близост до града. Хората, които живеят във вилната зона,
която се намира намира най-близко до пожара, изкараха безсънна нощ, страхувайки се че
огненият ад ще ги достигне и ще изпепели домовете им. От кризисния щаб посочиха, че
борбата с пламъците е затруднена, тъй като пожарът е в труднодотъпна местност, до която
не стигат пожарни автомобили. Гаси се само с подръчни средства. Рано тази сутрин
кризисният щаб призова в потушаването на пожара да се включат още служители. Към
планината потеглиха около 20 служители на пожарната от Пловдив, Държавното стопанство
в Карлово и екипи на Национален парк „Централен Балкан“. В операцията се включиха и
още няколко доброволци от града.
32-ма доброволци реагират при кризи в регион от 10 общини
www.konkurent.bg | 19.08.2018 |
Във Врачанска област има 32-ама доброволци, на които се разчита да реагират при кризи и
бедствия – по 10 са те в общините Борован, Хайредин и Роман, а само двама в Мизия. За
поредна година усилията да се сформира такъв отряд в община Криводол удря на камък –
просто хората не желаят и няма сила, която може да ги убеди или накара насила.
„Има решение на общинския съвет за сформирането на отряд. Има дати, на които се набират
кандидати... но в Криводол вече втора година не можем да наберем хора за тази дейност“,
коментира комисар Николай Димитров, директор на врачанската пожарна.
За втора поредна година сформирането и оборудването на доброволчески отряди е изведено
като стратегическа задача пред Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на
населението от бедствия и аварии“, заяви преди дни във Враца директорът на институцията
главен комисар Николай Николов. Той дойде в града, за да награди отличен служител. В
България обаче продължава да има 15 от общо 265 общини, в които няма подобни отряди.
„В България са регистрирани към 3 000 доброволци. Във висчки общини, с изключение на
15, са изградени доброволни отряди. Разпределението на доброволците съответства с броя
на населението в съответната община. Идеята е да се получават държавни субсидии за
местата, където има такива отряди. Но това не ограничава кметовете в максималния брой и
според преценката им техните отряди могат да са по-многочислени“, каза Николай Николов.
За да се компенсира липсата на доброволци от дадена община, може да се компенсира с
отряд от съседна община. Така например в Мездра доброволци са помагали за преодоляване
на щетите от тази пролет.
Над 1 000 лева струва обучението и екипировката на един доброволец. В България сме
стигнали до парадокса да плащаме на човек, затова че е доброволец. А от началото на
следващата година средствата за обучение и оборудване на доброволните отряди ще се
превеждат авансово на кметствата.
Новодомци влизат във варненския „Лабиринт”От всеки продаден апартамент в уникалният
жилищен комплекс се даряват пари за деца с диабет
www.trud.bg | 19.08.2018 |
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Уникалният жилищен комплекс „Лабиринт” с архитектурна концепция, вдъхновена от
геометричния орнамент „меандър”, символ от древността на живота и природата, вече е
достъпен за своите новодомци. С акт 16, получен само след година и половина строителство
от първа копка до сега, комплексът е напълно завършен и въведен в експлоатация. При 20 на
сто застроена площ с шест девететажни сгради с просторни 240 апартамента и 360
паркоместа, паркът му се шири на 7000 кв.м с много зеленина, водни цветни фонтани, детска
площадка, фитнес на открито и други екстри за семеен отдих и комфорт. Близо 70 на сто от
апартаментите са продадени предимно на млади семейства от Варна, а откакто е завършен,
има още по-голям интерес, каза за „Труд” Николай Пашов, изпълнителен директор на
фирмата собственик и изпълнител”Хидрострой”. Средната цена на кв.м е 800 евро, а таксата
за подръжка на общите части , денонощна охрана и паркинг е 0.65 лв на кв.м на месец.
Мотото на обекта „Открий своя нов дом в Лабиринта” показва строителната стратегия за
предоставяне на съвременен висококачествен дизайн, функционалност и хармонична среда.
Проектът на арх. Светослав Станиславов е избран чрез конкурс. Стилен коктейл събра
новите съседи и екипа на комплекса, който е партньор на Детската диабетна асоциация
„Докосни дъгата” и отделя част от сумата, получена за всеки продаден апартамент за
закупуване на инсулинови помпи за деца диабет тип 1. Всеки от новодомците и бъдещи
обитатели получава сертификат за дарение, удостоверяващ участието му в тази благородна
кауза.
Доброволци започнаха ремонт на детския кът в парк Хисарлъка
www.bnr.bg | 19.08.2018 |
Доброволци започнаха в неделния ден ремонт на детския кът при къщичката на Баба Яга в
парк Хисарлъка над Кюстендил. Материалите и средства са осигурени от общината, от
фирми и дарители. Ремонтират се влакчето, беседката, около дървото и подстъпите до
къщичката на Баба Яга, изградена преди десетилетия и реновирана с пари по т. нар. "царски
проекти" при управлението на Симеон Сакскобургготски. Ще се поставят нови кошчета за
отпадъци, ще се почисти детския и спортен кът. Фирма-изпълнител ще даде указания как да
се ремонтира въжения тролей, а до седмица ще бъде възстановена и двойната люлка. Елица
Димитрова, една от доброволците, започнали ремонтите: „За съжаление, детските катерушки
са в доста окаяно състояние. Като начало започваме с влакчето, тъй като то е за нас найопасно. Всичко ще се подмени, ще се боядиса. Очакваме доста доброволци да дойдат всеки
момент.“
Роми събраха 12 400 лв. за трансплантация на бъбрек на съкварталец
www.infomreja.bg | 19.08.2018 |
Приключи благотворителната кампания за събирането на средства за трансплантация на
бъбрек на 42-годишния Кирчо Йонев от ромския квартал „Изток“ в Кюстендил. Мъжът се
нуждае от спешна трансплантация на бъбрек в Турция, за която са необходими 30 хил. евро.
„За по-малко от месец успяхме да съберем сумата от 12 402 лв. Парите не са никак малко.
Искаме да благодарим на всички жители на квартала, които заделиха средства от иначе
ниските си доходи. Община Кюстендил също помогна с отпускането на 1000 лв. Надяваме
се, че ще успеем да съберем в най-скоро време и останала сума пари“, обяви ромският
общественик и инициатор на благотворителната кампания, Стефан Лазаров. Кирчо Йонев в
момента е безработен. Той е семеен, баща на три деца – ученици. Известен е в квартала като
един от най-добрите строителни майстори. „Кирчо работеше страшно много. Сега му се
наложи да си продаде къщата, колата, само и само да може да се лекува“, обясни още
Лазаров. Това е поредна благотворителна кампания по събиране на средства, която
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организира ромският общественик в квартал „Изток“. „С тези благотворителни акции ние
показахме, че сме единни и си помагаме. Надявам се така да продължим и занапред“,
коментира още Лазаров.
Сдружение „Знание, успех, промяна” с нов проект против домашното насилие
www.dariknews.bg | 21.08.2018 |
Сдружение „Знание, успех, промяна”, което работи по проблема домашно насилие започна
дейност по нов проект „Дали това е насилие?“. Това се случва след подписан договор с
Министерство на правосъдието, финансирането е в размер на 19 780 лв. Проектът е с
продължителност 6 месеца и вече е в ход. Дългосрочните цели по проекта са осигуряване на
по-голяма сигурност на пострадалите от домашно насилие възрастни и деца чрез понадеждни и по-качествени устойчиви услуги както за пострадалите, така и за извършителите
на насилие, създаване на условия за прекъсване на модела на възпроизвеждане на насилието
в общуването между младите хора, както и създаване на нулева толерантност към
домашното насилие. Сред краткосрочните цели са осигуряване на защита, възстановяване и
реинтерграция на пострадалите от домашно насилие, както и работа с извършителите на
домашно насилие, с оглед предотвратяване на рецидиви на домашно насилие чрез
своевременно предоставяне на качествени услуги в община Дупница и региона, развитие и
приемане на пилотна програма в 3 училища в малки населени места за превенция на
домашното насилие над деца и подрастващи, с акцентиране на това децата да се учат да
живеят в един обединен свят, в който решаването на конфликтите става по конструктивен, а
не по деструктивен начин. Очаква се да бъдат подготвени специалисти - училищни
психолози и педагогически съветници, медицински сестри, директори и класни
ръководители в 3 училища за работа по превенция и защита на деца, преживели домашно
насилие – създаване на друг тип умения и нагласи у тези специалисти, които са специфични
за работа по превенцията срещу домашното насилие над деца и подрастващи. През
септември предстои провеждане на обучителен семинар за училищни психолози,
педагогически съветници, медицински сестри, директори и класни ръководители от 3
училища и представители на заинтересовани институции в общините Кочериново, Рила и
Бобошево. Ще се работи и в посока обучение на ученици доброволци в разпознаване на
домашното насилие и възможностите за реагиране и подкрепа. Същевременно вече работи
испециализирана национална телефонна линия за подкрепа на хора преживели домашно
насилие. Тя е 24 – часова и безплатна, а номерът е 0800 11977.
Holiday Heroes те кани: Стани част от световното волейболно първенство
www.uspelite.bg | 21.08.2018 |
Волейболни игрища можем да видим в двора на почти всяко едно българско училище. Често
те са пълни със залягащи наляво-надясно всеотдайни играчи. Всички тези волейболисти с
огромен интерес ще гледат тазгодишното световно първенство по волейбол, което ще се
проведе в България. Някои на живо, други от телевизорите, трети на метри от аут линията.
Но за третите ще поговорим след малко. Националният волейболен отбор на България ни е
показал чрез множество победи достойнството и силата си. Запомнящите се победи на
„лъвовете“ срещу световни колоси от ранга на Бразилия, Русия, Полша, Сърбия ни карат да
претръпваме в очакване на първенството тази година. То ще носи остарелите спомени на
1970-та година. По-точно емоциите на тази далечна година, защото през този септември в
Русе, Варна и София ще бъдат проведени мачовете от Световното първенство по волейбол.
Представете си. Влизате в залата, в който ще играят световни волейболни отбори, чието име
е утвърдено на гърба на множество победи. Здрависвате се с тях, общувате с тях, влизате
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минутите преди началото на мача редом с тях и по същия начин излизате. А по време на
мача усещате труда им, на метри сте да се докоснете и до красотата на играта им. Чувате
крясъците на треньора им и възклицанията им след всяка отбелязана точка. Звучи като
мираж, нали? Но реално е възможност, която е предоставена на всеки от нас от
организацията Holiday Heroes, която е официален партньор на голямото спортно събитие. Тя
такава отново се впуска в търсене на своите доброволци. Ето, че се върнахме обратно към
третата част от аудиторията - тези, които гледат волейболните мачове на метри от игрището.
Само на мен ли ми се струва по-добре и от ВИП ложата. Плюс това имат достъп и зад
кулисите на грандиозното събитие. Ако желаете гореспоменатият мираж да бъде реалност, е
нужно просто да попълните формуляра. Нека се върнем на самото първенство. От всички
спортни дисциплини волейболът е най-любимия на българите, защото носи на почитателите
си множество победи особено последните години. Има и друга причина да е толкова любим
– емоциите, които буди в нас. Точка след точка, волейболът рисува по лицата и сърцата ни
емоции. И това е красотата на този и всички спортове – радостните викове за любимия отбор
в залата или задружното възклицание на всички събрани пред телевизорите си приятели и
семейства. Тази година освен вкъщи или скамейките в залите имате и трети вариант за това
къде да гледате волейболните мачове. Какво по-хубаво от това да се докоснете до магията на
спорта от първо лице? Нужни са малко усилия и много настроение. Вижте кои са Holiday
Heroes и каква е тяхната обичайна дейност.
Над 600 участници очакват организаторите на фестивала за култура и изкуства „Реката“,
който предстои в Свищов
www.focus-radio.net | 21.08.2018
Велико Търново. Над 600 участници очакват организаторите на фестивала за култура и
изкуства „Реката“, който предстои в Свищов. Това съобщи в предаването „Добре дошли в
Свищов“ на Радио „Фокус“ – Велико Търново Ирина Гюрчева, част от екипа на събитието.
То ще се случи за трета поредна година. Програмата предвижда Лятно кино, блус и джаз
концерт, игри и срещи с писатели. „Събитията по часове и дни, можете да откриете във
фейсбук страницата ни – „Рисувай с нас“. Ние, като организатори, имахме желание да
съчетаем забавленията с придобиването на различни умения. Затова новост са
работилниците, които сме подготвили за децата и техните родители. Те ще са по
фотография, готварство, както и занимателни беседа за птиците по река Дунав. Родителите
също ще имат възможност споделят своите притеснения за дигиталния свят на децата си с
експертите от Националния център по интернет безопасност и да получат ценни съвети за
упражняване на ефективен контрол в тази насока“, обясни още организаторката. Освен
български, с децата ще работят и чуждестранни творци. Всички прояви ще са с вход
свободен, но организаторите са предвидили 600 гривни, които ще се продават на символична
цена от 1 лв. Приходът от продажбата им ще бъде дарен за благотворителна кауза, която още
не е избрана. „Тук е моментът да отправя призив към всички, които планират да посетят
„Реката“ да покажат своята съпричастност като си купят гривничка. А като бонус, тези които
го направят, ще могат да ползват отстъпки в партниращите ни търговски обекти“, допълни
Ирина Гюрчева. Събитието ще се случи в рамките на три дни, от 24-ти до 26-ти август.
Проявите ще са в центъра на Свищов.
Луиза ТРАНЧЕВА
Лекари от Русе дариха средства за тазобедрена става
www.arenamedia.net | 21.08.2018 |
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Всички лекари от клиниката по „Ортопедия и травматология“ на Университетска болница
„Канев“ дариха част от средствата за изкуствената тазобедрена става на 86-годишната
Йорданка Тричкова - пациентка на болницата с тежък социален статус. За случая разказа
днес доц. д-р Севдалин Ангелов, част от екипа на отделението. Една част от сумата за
ставата по закон се покрива от Здравната каса, но поради тежкия социален статус на жената,
тя е нямала финансова възможност да намери останалите средства. Така лекарите се събрали
и решили да доплатят останалите около 1040 лева. Баба Йорданка живее заедно със сина си,
който е 100% незрящ, с епилепсия и други придружаващи заболявания. На месец двамата
преживяват с малко над 700 лева от пенсии. Операцията е преминала успешно, ставата е
поставена и сега предстои рехабилитация. Освен пари за протезата, лекарите от клиниката
по „Ортопедия и травматология“ на Университетска болница „Канев“ са събрали средства и
за възстановителния й период след операцията. В следващите 20 дни след изписването
жената ще трябва да приема нискомолекулярен препарат, който да предпазва пациента от
евентуални тромби, обясни доц. д-р Севдалин Ангелов. Ще бъде събрана и сума, която ще
бъде дарена от лекарите на баба Йорданка при изписването, за да посрещне битовите си
нужди в домашна среда. Благодарение на координираните действия между УМБАЛ
„Канев“, Регионалния съюз на слепите и Община Русе бе предоставена и социална услуга от
резидентен тип за 63-годишния син на пациентката, който се нуждае от постоянна грижа.
Услугата е предоставена до пълното възстановяване на неговата майка. АРЕНА
Kaufland България се включва в „Да изчистим България заедно“
www.svejo.net | novinata.bg | 21.08.2018
Доброволци от екипа на компанията от България и Румъния ще участват в Световния ден за
почистване на планетата 15 септември
Kaufland България се присъединява към най-мащабната доброволческата инициатива у нас
„Да изчистим България заедно“, организирана от bTV Media Group. Осмото поредно издание
на кампанията тази година става част и от Световния ден за почистване на планетата, който
ще се проведе едновременно в над 150 държави на 15 септември. Заедно с българския екип
на компанията към събитието се присъединяват и техните колеги от Kaufland Румъния,
които ще обединят сили в своята страна за каузата да живеем в едно по-красиво и чисто
място.
Доброволците на Kaufland България ще чистят в цялата страна, като специално организирана
от компанията акция ще се фокусира върху възстановяването на естественото природно
състояние на конкретен район, намиращ се между селата Слокощица и Граница около
Кюстендил, който към момента е превърнат в нерагламентирано сметище.
Бургас открива зона за майки и бебета
www.kmeta.bg | 21.08.2018 |
Бургас ще бъде домакин на атрактивното изложение "Бебе Зона", предназначено за
бременни жени и семейства с малки деца.
Събитието ще се състои в рамките на два дни – 15 и 16 септември, в Експозиционен център
"Флора".
Целта на изложението е да помогне на семействата да направят правилния избор за здравето,
безопасността и комфорта на своите деца.
Форумът ще премине в три модула – търговска част, медицинска информация и лекционна
програма.
Търговската част ще предостави достъп на родителите до водещи световни и български
производители и вносители на детски стоки и услуги.
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Медицинската част ще запознае аудиторията на изложението с капацитета и възможностите
на медицинските заведения, които предлагат здравни услуги за бременните жени и малките
деца.
Част от "Бебе Зона" ще бъде и най-голямото бургаско училище за бременни "Мама знае найдобре". Лекционната програма на училището ще продължи и през двата дни на изложението
и ще даде възможност на бъдещи и настоящи родители да получат ценна теоретична и
практическа информация за бременността, раждането, отглеждането на бебето, както и за
физическото и психическо здраве на майката.
Лектори ще бъдат утвърдени специалисти в областта на акушеро-гинекологията, както и
педиатри, неонатолози, акушерки, диетолози, психолози.
Всеки, който желае да се включи в лекционната част, ще може да се регистрира на имейл
zona@mamaznae.bg и по този начин ще получи възможността да участва в регулярните
томболи с награди, осигурени от изложителите.
На 15 и 16 септември ще бъдат проведени и две томболи с големи награди, които за момента
организаторите пазят в тайна. За да се регистрират за тях, посетителите на изложението ще
трябва да попълнят регистрационна форма на място.
Събитието ще бъде съпътствано от благотворителната инициатива "От мама за мама". Целта
е да се помогнат семейства в неравностойно положение с малки деца от Бургас.
Даренията могат да бъдат под формата на стоки от първа необходимост /памперси, шишета,
биберони, дрехи и др./. Условията за дарените стоки може да намерите тук:
www.facebook.com/BebeZonaExpo.
Семейството на 53-годишен мъж дари органите му за спасяването на други човешки животи
www.dariknews.bg | 21.08.2018 |
Първа донорска ситуация бе реализирана за 2018 година в събота в МОБАЛ „Д-р Стефан
Черкезов”-Велико Търново. Въпреки усилията и грижите на медиците, 53-годишен мъж
изпада в мозъчна смърт, в следствие на мозъчен кръвоизлив. Проф. Платиканов: Над 1100
души у нас се нуждаят от нов орган Лекарите обяснили на близките на пациента, че
състоянието е необратимо и поискали съгласието им да дарят органите на други тежко
болни, които няма да оцелеят без присаждането им. Семейството взима хуманното решение
да се извърши донорство и от болницата уведомяват Изпълнителната агенция по
трансплантация. Девети донор за годината дава шанс за живот на тежко болни За целта
самолет C-27 J “Спартан” от транспортна авиогрупа Враждебна на Военновъздушните сили
транспортира екип на Военномедицинска академия от София до Горна Оряховица, който
извършва експлантация на място в областния стационар. Специалистите взели черния дроб
на 53-годишният мъж и след това излетели обратно към столицата, където веднага е
започнала работа по подготовка на реципиент за трансплантация. Мъж, изпаднал в мозъчна
смърт, даде шанс за живот на двама души Това е девети пациент, който изпада в мозъчна
смърт за 2018 година в МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов”. Ръководството на търновската
болница изказва сърдечна признателност на близките на донора за тяхната хуманност в този
тежък момент и благодари на координаторите по донорство за областта д-р Сибила
Маринова и д-р Ваня Лъчезарова.
Раздават 1000 пакета с месо за бедни
Зидат стена на мястото на падналите панели от оградата на турските гробища
в. Марица, Пловдив | Елица КАНДЕВА | 22.08.2018 |
Около 1000 бедни семейства ще получат днес пакети с месо по повод на празника Курбан
Байрам. По традиция Районното мюфтийство осигурява жертвените животни и се е
БДФ / МЕДИЕН МОНИТОРИНГ
С подкрепата на фондация „Америка за България”

13

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

договорило с кланици и месокомбинати, където месото да бъде подготвено, след като се
извършат преди това нужните ритуали от имамите по места. Доброволци ще помагат
пакетите, всеки по 4-5 килограма, да стигнат до хората в затруднено положение в
етномахалите в Пловдив и по селата. Курбан Байрам се празнува 4 дни, като коленето на
животните е позволено до икиндия на третия ден, след това може да продължи само
раздаването.
Празничната молитва днес започва около 6,30 часа призори. На излизане ще се поздравим,
но на Курбан Байрам обикновено хората не се заседяват като на Рамазан Байрам, защото
всеки бърза да извърши ритуалите с жертвените животни у дома, каза председателят на
Мюсюлманското настоятелство Ахмед Пехливан. Обикновено на празника в Джумая
джамия се стичат около 1200 вярващи, другите молитви иначе събират по двайсетина, а
петъчната - по около 500 човека. Заради струпването на много хора на големите празници
мнозина предпочитат да кланят намаз в близки села като Долни Воден, Куклен, Браниполе.
На територията на Районното мюфтийство вече са минали и традиционните молитви за
дъжд, на които мюсюлманите отправят молитви за берекет.
В следващите дни предстои да се възстанови падналата стена на турските гробища, каза още
Ахмед Пехливан. Както "Марица" писа, няколко панела се срутиха от вътрешната стена на
загражденията. Бутнати са неволно от машините на сметопочистващата фирма при
загребването на струпаните боклуци, затова тя сега ще осигури строителните материали за
възстановяването, а ние - работна ръка, обясни Ахмед Пехливан. Вече са набавени тухли и
арматурно желязо за градежа, тъй като бетонните панели не могат да се ползват отново.
Възстановяването на оградата ще остане еднократен акт в историческото гробище, макар че
има проект и финансиране за облагородяването му, осигурени от Мюсюлманското
настоятелство. Съгласуването му с общината е спряно, тъй като Главно мюфтийство води
съдебен спор за собствеността - претендира, че общинският терен е вакъфски имот. Вярвам,
че ще се намери решение Пловдив е толерантен град и заедно с институциите ще търсим
изход от ситуацията, каза Пехливан.
Волейболната федерация осигури ключови спонсори за световното първенство
www.dnevnik.bg | 22.08.2018 |
Българската федерация по волейбол си осигури важни спонсори за световното първенство за
мъже, на което страната е домакин заедно с Италия. Новите имена са на Първа
инвестиционна банка и "Фолксваген". "Повече от доволни сме. Много сме благодарни на
всичките си партньори, че ни подкрепиха за световното", каза вицепрезидентът по
маркетинговите въпроси във федерацията и изпълнителен директор на организационния
комитет Любомир Ганев пред "Дневник". Генерален партньор е "Национална лотария",
която сключи рекорден договор с федерацията за 600 хил. лева. Списъкът с партньорите за
световното допълват "Лидл България" и "Изида".
"Само така може да има спорт на високо ниво. Държавата осигури 5 млн. долара за таксата
за домакинството, но ни беше казано, че с организацията трябва да се справяме сами.
Разходите на федерацията за организирането на първенството са около 2 млн. лева. Само
пълното брандиране на трите зали струва 30-40 хил. лева", обясни Ганев. По думите му чрез
договорите с партньорите са осигурени повече от половината от необходимите средства.
"Имаме и други важни партньори в лицето на министерството на туризма. "Празничните
герои" (Holiday Heroes) ни помагат за набирането на доброволци", продължи той. Ганев се
надява в оставащото време да се намерят и други партньори. Разговорите са в две
направления - за спонсорство на световното първенство и за спонсорство на националния
отбор. На фланелките на българските волейболисти ще бъде поставено логото на
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"Национална лотария", а това на "Изида" ще е на гащетата. До момента във федерацията не
са получили достатъчно добро предложение за поставяне на логото на ръкавите на играчите.
Световното ще се проведе от 9 до 30 септември. България ще приеме мачове от групите, а
полуфиналите и финалът ще са в Торино.
Дарители възстановиха паднали кръстове на църква в Еленско
www.velikotarnovo.utre.bg | 22.08.2018 |
Църквата „Въведение Богородично“ в еленското село Илаков рът, построена преди 110
години, е известна като храм на кръстовете. По външните зидове са издялани от камък 11
кръста, три от които са по-малки. На този над централния вход е издълбана годината на
построяването на църквата – 1908 г. Земетресението край Вранча преди 41 години пречупи
двата кръста и оттогава не се намериха пари за възстановяването им. Добро дело за храма
сториха днес Драгомир Крачешмаров и Румен Иванов. И двамата дарители за направата на
каменните кръстове са от Хъневци и са напуснали отдавна своето село, съседно на Илаков
рът. В него никога не е имало църква и християните се черкували в най-близката – тази с 11те кръста. Двата нови каменни кръста бяха осветени от отец Александър от Марянския
манастир и ще бъдат поставени на местата на падналите от южната и източната страна на
храма. Навремето в Илаков рът са съградени две църкви. За първата, издигната още през
1880 г. сведенията са оскъдни. На южния зид на сегашния храм има малък кръст на плоча с
надпис: „Княз Александър I …, лето 1880“, който потвърждава времето на строителството на
старата църква. Не е изключено името на Александър Батенберг да се свързва с дарителство.
Още повече, че през пролетта на същата година първият български княз след
Освобождението, преминавайки с ескадрон войници по билото на Стара планина, пренощува
в близкото до Илаков рът село Тодювци. По негово разпореждане на следващата година за
там са изпратени фиданки борчета, които балканджиите засаждат и отглеждат. По-късно
гората е наречена „царска“, а останалите днес 21 борови дървета са обявени за защитени.
Тъй като старата църква в Илаков рът не е строена стабилно, е взето решение през 1907 г. да
бъде съборена. Събрани са 7000 лв. за строеж на нова и задължават майстора Гроздьо Енчев
от Тревненско да завърши храма за година и половина, както и става. Новата църква в
центъра на Илаков рът е забележителна със солидността и внушителността си и е една от
най-красивите.
Aмериканският архитект Лий Х. Сколник и екипът му ще вдъхнат нов живот на Епископската
базилика на Филипопол
www.gradat.bg | 22.08.2018
Aмериканският архитект Lee H. Skolnick Architecture + Design Partnership пристигнаха в
Пловдив на 20 август, за да започнат работа по дизайна на музейния комплекс на
Епископската базилика на Филипопол. Фондация "Америка за България" се доверява отново
на престижното нюйоркско студио, за да създаде гостоприемно и интерактивно
пространство, в което посетителите ще имат завладяващо музейно преживяване. Чрез
иновативен дизайн, интерактивни експонати, технологично подпомогнати исторически
възстановки и разнообразни дейности, за посетителите ще оживеят духът на древен Пловдив
и неговото богато мозаечно наследство.
Фотограф: ФАБ
"Доволен съм, че Епископската базилика на Филипопол ще почерпи от богатия
международен опит на архитект Сколник. Базиликата е ценен паметник на културата, който
ще привлече още повече туристи, за да видят един от най-древните градове в света.
Сътрудничеството на Община Пловдив с Фондация "Америка за България" се основава на
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общия ни ангажимент да запазим и покажем културното богатство на Пловдив и България",
заяви заместник-кметът по култура Александър Държиков.
Фотограф: ФАБ
"Проектът по реставрацията на Епископската базилика се разви бързо от започването му
през 2014 г. Археолозите не само откриха два слоя мозайки от 4 – 5 век, но Базиликата се
оказа, че е била два пъти по-голяма, отколкото първоначално предполагахме. За да съхрани
и представи подобаващо тези над 2 000 квадратни метра уникални мозайки и тяхната
история, Фондация "Америка за България" реши да привлече международни експерти, които
да създадат вдъхновящо преживяване за посетителите на Базиликата", посочи президентът
на ФАБ Нанси Шилър. Лий Сколник и неговият екип са дългогодишни приятели на
България. Те проектират първия интерактивен детски музей на Балканите – Музейко, който
се намира в София. От откриването му в края на 2015 г., над четвърт милион деца и
родители са се докоснали до науката чрез мултимедийни игри и интерактивни експонати,
които музеят предлага. През 2017 г. Сколник дарява услугите си на инициативата "Малките
герои" на Фондация "Америка за България", която преобрази детските отделения на
"Пирогов". "Радвам се, че отново съм в България и по-специално в Пловдив. Бях тук през
октомври миналата година и видях мозайките от Епископската базилика на Филипопол. За
мен и екипа ми е изключителна привилегия да работим с българските архитекти, археолози
и историци, за да разкажем богатата история на този уникален паметник на културата и да
покажем неговите богато орнаментирани мозайки в пълния им блясък", каза архитект
Сколник. Той допълни, че искат да превърнат музейният комплекс в едно живо и
въздействащо пространство за посетителите. " В момента се потапяме в историята на
Епископската Базилика, и се стараем проекта да изпълни целия потенциал, който
притежава", посочи американският архитект. В края на март т.г. кандидатурата на
Епископската базилика и римското мозаечно наследство на Филипопол беше включена в
Индикативния списък на ЮНЕСКО за значими културни и природни обекти.
Фотограф: ФАБ
В началото на август е издадено разрешение за строеж и вече стартира същинската работа по
експониране на мозайките и разкритата археология в двуетажна сграда "похлупак",
разположена в пространството пред католическия храм Свети Лудвиг. Започната е и
цялостна рехабилитация на градската територия около Понеделник пазар, като естествено
продължение на главната пешеходна зона на Пловдив.Планираният срок за завършване на
музейният комплекс е през есента на 2019 г. Общата инвестиция в реализацията на Проект
"Консервация, реставрация, експониране и изграждане на защитно покритие на Епископска
базилика на Филипопол" е 17 млн. лв. Повече за Епископската базилика на Филипопол:
www.plovdivmosaics.org.
Лидл България финансира проекти и инициативи от цялата страна
www.tbmagazine.net | 22.08.2018 |
Близо 390 000 лева дарява Лидл България чрез най-голямата си социално отговорна
инициатива „Ти и Лидл за по-добър живот“ от старта през 2017 г. до момента. Средствата се
предоставят за финансиране на проекти на граждански организации и инициативи от цялата
страна в четири тематични области. Инициативата се реализира за втора поредна година в
партньорство с Фондация „Работилница за граждански инициативи“ и Български дарителски
форум. „Този проект дава тласък на развитието на неправителствения сектор в България и е
пример за това как бизнесът и гражданската инициатива могат да вървят ръка за ръка и да
допринасят за позитивна промяна с национален мащаб. Това на практика е най-голямата у
нас грантова програма на компания, финансираща граждански организации, и е найБДФ / МЕДИЕН МОНИТОРИНГ
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голямата обща инвестиция на търговска организация до момента“, заяви Илияна Николова,
Изпълнителен директор на Фондация работилница за граждански инициативи. „Ти и Лидл за
по-добър живот" не е еднократно действие, а е израз на нашия дългосрочен ангажимент за
принос към обществото. Чрез инициативата даваме възможност на всички граждански
организации да кандидатстват със стойностни идеи, които водят до подобряване качеството
на живот на местните общности в различните региони в страната. Засиленият интерес и
големият брой кандидати, общо 380 само за тази година, показват, че сме избрали
правилната посока“, коментира Милена Драгийска, главен изпълнителен директор на Лидл
България. Кандидатурите във второто издание на „Ти и Lidl за по-добър живот“ идват от
общо 79 населени места от всички 28 териториално-административни области на България.
След първия етап на оценка – административен подбор, 255 проекта на различни граждански
организации са допуснати до втория етап на оценка по качествени критерии. Експертно
жури от утвърдени лидери на обществено мнение оценява и номинира кандидатите за третия
финален етап, в който служители на Лидл България ще определят кои проектите да бъдат
финансирани от програмата. От 13 май до 10 юни компанията отделяше по 3 стотинки от
всеки касов бон в подкрепа на обществено значими проекти в цялата страна. За този период
бяха събрани общо 132 000 лева, които ще бъдат разпределени между одобрените кандидати
в кампанията през 2018 г. С това общият фонд на „Ти и Lidl за по-добър живот“ за двете
години на инициативата достигна близо 390 000 лева. „Ти и Lidl за по-добър живот“ е найголямата социално отговорна инициатива на Лидл България и отразява стремежа на
компанията да допринася за един по-пълноценен и по-качествен начин на живот на хората в
различните региони на страната. В първото издание през 2017 г. инициативата финансира 31
проекта, а общият брой на подкрепените организации за двете години ще стане ясен през
септември, когато ще бъдат обявени финалистите в тазгодишното издание на инициативата.
Най-голямата платформа за доброволчество в България – TimeHeroes.org, отвори
номинациите за награди за доброволчество
www.novini247.com | 22.08.2018 |
Отвориха номинациите за Годишните награди за доброволчество ГЕРОИТЕ. Най-голямата
платформа за доброволчество в България – TimeHeroes.org, отвори номинациите за своите
Годишни награди за доброволчество ГЕРОИТЕ. За втора година наградите ще отличат хора
и организации, допринесли за развитието на доброволческата култура в България. До 6
септември, на awards.timeheroes.org всеки може да номинира доброволци, неправителствени
организации, компании, журналисти и др. за конкретни техни действия в сферата на
доброволчеството в периода април 2017 г. – май 2018 г. И тази година журито търси прояви
и практики, които са вдъхновяващи, смели, новаторски, израз на активна общественополезна
дейност и позиция, или пример за значително положително въздействие върху дадена кауза
или общност. Отличените ще бъдат обявени на тържествена церемония на 27 септември.
“Чрез ГЕРОИТЕ искаме да отпразнуваме и отличим всички неуморни герои, които всеки ден
правят добро и помагат на другите, и чрез техния пример да вдъхновим и други да
припознаят огромния смисъл и щастие от доброволчеството”, казва Павел Кунчев, директор
на TimeHeroes. В първото издание на награди ГЕРОИТЕ бяха отличени 21 изключителни
доброволчески примери от общо 228 номинации. Сред отличените бяха доброволците от
социалната кухня към храм “Св. пророк Илия” в София, доброволците на Националната
гореща телефонна линия за пострадали от насилие, ученици от доброволчески клуб, както и
организации, работещи с доброволци – Училището за кучета водачи на фондация “Очи на
четири лапи”, Help-portrait и други. Статуетки бяха дадени още на отговорни компании,
които развиват доброволчеството в екипите си, и на журналисти – за медийно отразяване на
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темата. От 2012 г. досега TimeHeroes.org помага на българите да подкрепят социални и
културни инициативи с времето и уменията си. С над 46 000 регистрирани доброволци,
обединени около 1650 инициативи на 680 неправителствени организации (НПО) в цялата
страна, платформата е основният източник на доброволци за българските НПО. TimeHeroes
помага още за развиването на културата на доброволчеството сред българските ученици,
компании, както и сред хората в активна пенсионна възраст.
Източник: vesti.bg
Софийска фирма дари 100 детски книги на читалището в Смилян
www.haskovo.net | 22.08.2018 |
Читалищната библиотека в село Смилян получи дарение от над 100 книги за допълване на
детския фонд. Специално за да го донесат, в родопското село пристигнаха представителите
на фирмата дарител от София Деница, Весела и Борислав. Деница беше доброволец в
кампанията "Да подновим маркировката на туристически пътеки в ройона на Горното
поречие на р. Арда", която се порведе в края на м. септември 2017 г. Впечатлена от
преживяното по време на акцията и ентусиастите от читалище "Проф д-р Асен Златаров
1927", които я организираха, тя се свързва с ръководството на културната институция и
предлага фирмата, в която работи, да дари детските книжки на библиотеката. В края на
август, тя пристигна заедно с колегите си Весела и Борислав, за да връчат лично дарението.
През следвашата седмица, книгите ще бъдат заведени и описани по заглавия и автори към
фонда на библиотеката, информираха от читалището. От 3 септември заглавията вече ще
бъдат на разположение на младите читатели в Смилян. Деница, Весела и Борислав
разгледаха етнографската сбирка на "Смилянския фасул и родопските терлици" и залепиха
фасулево зърно на паното за Гинес. Чрез тях поканихме екипа и служителите на фирмата
дарител да гостуват на новите си приятели в родопското село и лично да видят красотата,
сътворена от децата на Смилян и изложените в експозицията пана от фасул. СмолянБГвести
Шест проекта в община Брезник получиха корпоративно финансиране
www.bta.bg | 23.08.2018 |
Елка Робева, БТА / Шест проекта в община Брезник ще бъдат финансирани чрез договора за
сътрудничество между общината и "Асарел-Инвестмънт" ЕАД, съобщиха от пресцентъра на
дружеството. Сред одобрените е този на Общинския исторически музей "Брезник - познат и
непознат". Проектът цели да повиши ролята на културно-историческото наследство като
двигател в процеса на обновление и развитие на града. Гимназията в общинския център ще
направи дигитална класна стая за чуждоезиково обучение и ще обогатява знанията на
учениците по география и икономика чрез проекта "Роден край отблизо". Училището в найголямото брезнишко село Ноевци ще подобри условията за спорт в чрез проекта си "Да
спортуваме ефективно".Спортът в населеното място е получил финансова подкрепа и по
друг проект. Финансирана е поддръжката на стадиона на футболен клуб
"Черногорец".Волейболният клуб на град Брезник също ще ползва средства от
корпоративното дарение. Школата за детски волейбол има нужда да оптимизира
пространството в залата за тренировки, като се стреми да предложи нови възможности за
спорт на още повече деца и младежи. В подкрепа на културния календар на общината е
последният одобрен на този етап проект за финансиране. С амбициозната си инициатива
"Декември ще бъде юни" училищното настоятелство към СУ "Васил Левски" цели да
обедини организациите в Брезник около идеята за създаване на значимо детско събитие в
града, което да насърчава детското творчество. Общият размер на средствата, за които през
настоящата година е можело да се кандидатства на проектен принцип, е 25 000 лева. Други
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25 000 лева са предвидени за реконструкцията на отоплителната система на читалище
"Просвещение-1870". Общата сума на дарението от "Асарел-Инвестмънт" ЕАД към община
Брезник е 50 000 лева. То е второто годишно дарение от фирмата чрез договор за
сътрудничество. В Брезник инвестиционната компания е представена чрез своето дъщерно
дружество "Трейс Рисорсиз" ЕООД, което реализира проект за добив на полезни изкопаеми.
/ММ/
Националният дарителски фонд за подпомагане на деца, пострадали при пътнотранспортни
произшествия, към БЧК стартира благотворителна кампания
www.focus-news.net | 23.08.2018 |
София. Националният дарителски фонд за подпомагане на деца, пострадали при
пътнотранспортни произшествия, към БЧК стартира благотворителна кампания. Това
съобщиха от пресцентъра на Българския Червен кръст (БЧК). Целта на инициативата е, в
началото на новата учебна година, общественото внимание да бъде насочено към проблема
за пътния травматизъм и превенцията на децата и да се наберат финансови средства, с които
да се помогне за лечението и възстановяването на най-невинните жертви на „войната“ по
пътищата. За съжаление те се увеличават драстично с всяка изминала година. Това е една от
социалните и хуманни каузи, която Българският Червен кръст, с подкрепата на лоялни
партньори, отстоява вече 14 години. До 20 септември 2018 г. със SMS съобщение на кратък
номер 1255 може да бъде направено дарение от 1 лев за лечението на дете, пострадало при
злополука на пътя. "Заедно можем повече. Бъдете с нас!", посочиха още от БЧК.
Започна дарителска кампания за изгорялото читалище в Гложене
www.nova.bg | 23.08.2018 |
Стартира дарителска кампания за читалището на врачанското село Гложене, което изгоря
при пожар преди дни. Заедно със сградата бяха унищожени всичките книги в библиотеката,
целият реквизит на три танцови състава и скъпи музикални инструменти. "Сградата е
напълно унищожена. Имаме нужда от всичко", заяви кметът на Гложене Петко Петков.
Пожар в читалище в с. Гложене изпепели томове книги (ВИДЕО+СНИМКИ) Бушуващата
стихия е изпепелила над 15 000 тома книги и е причинила щети за 1 000 000 лв.
"Предложението дойде от Пламен Танев във Facebook групата "Какво четеш?". Той търсеше
местен, който да координира процеса. След като видях колко хора имат желанието да
помогнат, нямаше как да не се включа", каза Анна Георгиева, координатор на дарителската
кампания. Председателят на читалището Виолета Маринова добави, че са изгорели и
автентични носии от 1900 г. Читалище с впечатляваща архитектура е превърнато в руина
(ВИДЕО) Голямата представителна зала е в руини. "Салонът се пълнеше с хора. Правехме
много хубави празници. Догодина ни предстои юбилей 120 години. Боли ме като гледам тази
картина", оплака се Стефка Георгиева, организатор. Ако искате да помогнете, можете да го
направите по банков път: Банка ДСК, клон Козлодуй BG83STSA93000006622338 Народно
читалище "Яким Деспотов" 1899
Все повече хижи се превръщат в замърсители, доброволци отново ще чистят Пирин
www.novini.vratsa.eu | 24.08.2018 |
Най-замърсено е около язовирите и край лифтовете Слушай Над 100 души ще чистят Пирин
98590 Your browser does not support the audio element. Над 100 души ще чистят Пирин Над
100 души ще чистят Пирин Над 100 души ще се включат в почистването на национален парк
Пирин, което започва в събота - 25 август, и ще продължи до 2 септември. Кампанията
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„Боклукът в раницата” на сдружение „За земята” продължава вече 20 години. Все повече
хижи се превръщат в замърсители на планините, защото използват пластмасови прибори,
които после изхвърлят или изгарят, коментира пред Дарик Данита Заричинова от
сдружението. Тя допълни, че най-замърсено е около язовирите и край лифтовете.
Планинските пътеки са относително по-чисти от преди, констатират природолюбителите.
Кампанията за почистване на планините в България печели все повече привърженици. Тази
година желаещите да се включат в почистването на Пирин са значително повече от миналата
година, обясни Заричинова. Кампанията „Боклукът в раницата” на сдружение „За земята”
продължава вече 20 години. Досега доброволците са събрали над 110 тона отпадъци, като са
обхванали почти всички високопланински и труднодостъпни защитени територии.
Почистването на природен парк Пирин ще продължи до 2 септември. Желаещите да
участват, могат да се включат дори и само за ден.
Как фондация "За Нашите Деца" помогна на две малки сестрички да открият своето щастие
www.ngobg.info | 24.08.2018
Силвия на 1 годинка и Ирина на 1 месец са две малки сестрички, изоставени от своята
майка. Те никога не са познавали своя татко и никой в родния им дом не им се е радвал и не
е проявявал желание да ги гушка и да си играе с тях. Майка им сама се свързва с отдел
„Закрила на детето“, казва че няма финансова възможност и не иска да се грижи за тях. От
ОЗД получават информация, че те имат и други братя и сестри, които никога не са се
виждали, и които още като новородени са настанени при близки и роднини. Веднага след
като получава сигнал за сестричките, специалистът Мариета Божанова от Център по
приемна грижа към фондация „За Нашите Деца“ се заема със случая. Тя е изненадана от
лошото отношение, което децата са получавали, както и от липсата на елементарна грижа и
ниската хигиена на средата, в която са гледани. Друг проблем е, че развитието на по-голяма
сестричка, Силвия, е забавено за възрастта й. Тъй като не е намерено приемно семейство, в
което двете дечица да бъдат настанени заедно, те са приети от две различни приемни майки.
Дотогава децата нямат личен лекар, а по-малката Ирина няма дори и акт за раждане. Веднага
след като момиченцата са настанени в приемни семейства, се забелязва положителна разлика
– момиченцета вече са пухкави и имат бузки, усмихват се непрестанно и се радват искрено
на играчките си и полученото внимание. Имат и лични лекари, които се грижат за тяхното
здраве, а приемните им родители правят всичко по силите си, за да наваксат изоставането. И
двете са изключително общителни и харесват да се срещат с други деца и възрастни. Ние от
фондация „За Нашите Деца“ вярваме, че приемната грижа е шанс за много деца да не
попаднат в изолацията на институциите, а да имат истинско семейство, което да ги дарява с
индивидуална грижа, внимание и любов. Затова ще продължим да подкрепяме Силвия и
Ирина, за да могат двете слънчеви момиченца съвсем скоро да бъдат осиновени и да имат
свое любящо семейство. През първите 6 месеца на 2018 г. Центърът ни по приемна грижа в
гр. София подкрепи 45 деца, настанени в наши всеотдайни приемни семейства.
Седмица до края на кампанията "Подарък с кауза" във Видин
www.bnr.bg | 24.08.2018 |
При голям интерес преминава дарителската кампания "Подарък с кауза" на Общинския
съвет по наркотичните вещества във Видин. Инициативата за събиране на играчки за
пациентите на детското отделение на видинската болница започна през юли. Досега освен
играчки са дарени занимателни игри и книжки, обясни Боряна Ангелова, психолог в
организацията: "Събрахме пет чувала с играчки, един голям кашон с книжки и игри, много
пластмасови играчки, кукли, детска количка, различни музикални игри. Истината е, че не
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очаквахме толкова голям интерес от страна на гражданите, но сме много щастливи, че това
се случва." Социологът на организацията Силвия Иванова смята, че кампанията е
стимулирала дарителството сред видинчани: "Много деца и родители се мотивираха и
подкрепиха тази наша идея. Благодаря на всички, които взеха участие в
благотворителността, а също така и на доброволците от Общинския младежки съвет за
превенция на зависимости, които също се включиха в тази кампания." Дарения ще се
събират до 31 август в офиса на Общинския съвет по наркотичните вещества. В началото на
септември всички играчки ще бъдат изпрани и дезинфекцирани, и ще зарадват малките
пациенти на болницата във Видин.
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