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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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Мониторингът се изготвя от Агенция MediaZoom по поръчка на БДФ. Материалите в него са авторски
публикации на съответната медия. Възможно е наличието на правописни, стилистични или
фактологични грешки в оригинала на източника. БДФ не носи отговорност за тях.

Новини за членове на БДФ
Вижте какво представлява програмата „Знания за успех“ на SAP България
www.economy.bg | 07.08.2017
Вижте видео от награждаването на SAP от церемонията на Наградите за отговорен бизнес 2016 Порано тази година Българският форум на бизнес лидерите връчи своите Годишни награди за
отговорен бизнес 2016. Целта на инициативата е да отличи и популяризира забележителния принос
на отговорния бизнес към обществото чрез подкрепа за области като образование, екология,
развитие на служителите и много други, а и да насърчи все повече фирми да развиват социални
инициативи. В 14-то издание на конкурса участваха 84 проекта, осъществени от 57 компании, в шест
категории. В Economy.bg отново ще ви представим инициативите, които бяха отличени с награда. Ще
разкажем за проектите, как са били реализирани и какви резултати са постигнали, за да могат повече
хора да се запознаят с инициативите, които реализират компаниите в България като част от
политиката си за корпоративна социална отговорност. С програма „Знания за успех“, реализирана
съвместно с фондация „Работилница за граждански инициативи“ (ФРГИ), SAP Labs България спечели
престижното второ място в категория „Инвеститор в обществото“. За програмата разказва Моника
Ковачка-Димитрова, ръководител проекти и отговорник „Корпоративна социална отговорност“ в
компанията. Моля, опишете проекта с три думи. Знания, вдъхновение, ученици. А как бихте го
описали в три изречения? Програма „Знания за успех“ подкрепя инициативи, насочени към
развитието на младежи с ограничен достъп до финансов и образователен ресурс. Основната цел на
програмата е да предостави възможности за кариерно развитие и консултиране на ученици от
горния курс на обучение и да превърне училищната библиотека в място, стимулиращо желанието за
учене, ефективното усвояване на нови знания и подобряването на представянето на учениците в
учебния процес. За петте издания на програмата са реализирани 44 проекта на училищни
настоятелства в 26 града и четири села в страната и по този начин над 18 000 ученици от цялата
страна получиха равен достъп до образователен ресурс. Как беше реализиран и какви са резултатите
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от него? Основната цел на “Знания за успех“ е да предостави възможности за ефективно усвояване
на нови знания и подобряване на представянето на учениците в учебния процес. Програмата е
фокусирана върху малки населени места и изостанали райони, като целевата група са ученици от
горен курс. Търсени допълнителни ефекти, които постига програмата, са ефективната интеграция на
деца и младежи от уязвими групи, изграждането на здравословна учебно-възпитателна среда и
подобряване на взаимодействието между ученици, учители и местната общност. Проектите,
финансирани по програмата, се осъществиха от съответните училищни настоятелства, екипи учители,
служители в училищата, доброволци и ученици. Голяма част от бенефициентите успешно партнираха
с представители на местната власт, работодателските организации и академичната общност при
реализация на своите проекти. На финансираните организации е осигурена техническа подкрепа за
административното изпълнение на проектите. Те са консултирани от екипа на ФРГИ по време на
реализацията на дейностите, както и подкрепени при изготвянето на отчетите им. Всеки проект има
заложени различни дейности според спецификата му. В петото издание на програмата за учебната
2016/2017 година подкрепихме още девет училищни настоятелства да реализират проекти
конкретно в областта на науката, технологиите, инженерството и математиката (STEM – Science,
Technology, Engineering and Mathematics). Какви ресурси бяха вложени? За реализираните вече пет
успешни издания на програмата (през 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016 и 2016-2017) са
финансирани проекти на стойност над 200 000 лв. Колегите от SAP са вложили също и 120 часа
доброволчески труд в дейности, подпомагащи реализирането на програмата. Какво не знаят хората
за вашата компания? SAP е в центъра на технологичното развитие на света, като компанията насочва
все повече усилия към облачните технологии, Internet of things и Machine Learning, което от своя
страна допринася още повече за визията на компанията да подобри живота на хората. Стратегията
ни за корпоративна социална отговорност интегрира таланта на нашите колеги, нашите технологии и
стратегически партньорства, за дългосрочно влияние върху подобряването на света, в който живеем.
На локално ниво в България голяма част от инициативите ни в тази посока идват от идеи на колеги и
се реализират отново благодарение на тяхната помощ и участие. Свързани новиниВижте какво
представлява инициативата azvodia.bg на Мтел Вижте какво представлява кампанията „Веселите
зъбки“ на dm България Вижте какво представлява фондацията VMwareВижте какво представлява
проектът „Освети успеха си” на „ЧЕЗ България”Вижте какво представлява проектът „Мтел еко
грант“Вижте какво представлява проектът „Приеми бъдещето“ на „Мтел“Вижте какво представлява
проектът „VIVACOM Техническа академия”Вижте какво представлява проектът „Забавно лято,
грижовна есен” на „Филип Морис България“Вижте какво представлява кампанията „Спортни
таланти” на „Еврофутбол” .

18 хасковлийчета одобрени за втория етап на „1000 стипендии“
www.parvomai.net | 10.08.2017
18 деца от Хасково са одобрени в първия етап на проекта „1000 стипендии“ на фондация
„Комунитас“ за учебната 2017/218 година и продължават във второто ниво на конкурса. Те са част от
общо 1376 деца от цялата страна, кандидатствали за стипендиите със свои разработки в различни
области на науката и изкуството, одобрени в първата част. Конкурсът, който е за ученици от 6-и до
11-и клас, е образователна и социална насоченост. Първият кръг представлява разглеждане и
преценка на кандидатурите. С кандидатите, достигнали до втори кръг, ще се проведат и
индивидуални интервюта през септември и октомври за определяне на стипендиантите.
Финалистите могат да бъдат определени за два вида стипендии – основна и изключителна.
Основната осигурява за стипендианта 500 лева за цялата учебна година и 200 лева под формата на
кредит за книги, писмени консултации с видни български учени и специалисти. Двойно по-големи са
изключителните стипендии. 17 от одобрените на първото класиране хасковлийчета продължават в
следващия кръг със защита на отчетените им сега резултати за основна стипендия. 11-класникът
Георги Васев , който кандидатства в сферата на физиката и астрономия, е определен в първия кръг за
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изключителна стипендия. Фотография, изобразително изкуство, литература, история, математика,
езикознание, математика и философия са другите дисциплини, в които има хасковски кандидати.
Сред децата, определени да продължат във втори кръг, са няколко от възпитаниците на
компютърната школа „Вале“. Нели Делева, която стана популярна със своите благотворителни каузи,
както и Йоана Аврамова, която на 12 години издаде първата си книга, са също сред учениците, които
са одобрени за стипендии в първия етап. През 2016-2017 година от Хасково 16 от Хасково получиха
подпомагането от „1000 стипендии“. Красимира Славова

Общи новини
"Каритас Русе" дари храна и хигиенни материали на 250 семейства от Левски
в. Утро, Русе | 05.08.2017
Благотворителната организация "Каритас Русе" помогна на 250 семейства от община Левски, където
проливните дъждове и градушки през юни унищожиха големи площи насаждения и нанесоха щети
на къщи, дворове и автомобили. Хората от селата Асеновци, Градище, Малчика и град Левски
получиха хуманитарна помощ от хранителни продукти и хигиенни материали. Те са осигурени по
проект на "Каритас Русе", финансиран от "Каритас България". Русенската организация ще продължи
набирането на средства, с които да подпомогне още пострадали семейства.

Втора номинация за "Добрият самарянин"
www.starazagora.utre.bg | 06.08.2017
29 деца, техните родители и учители г-жа Василева, г-жа Славова и пом.-възпитателят Дими от
подготвителна група "Радост" в ДГ "Светулка” даряват средства за лечението на Димитър Белев.
Инициативата се ражда от родителите на бъдещите първокласници. Те решават единодушно, че
вместо да купуват подаръци на малчуганите за завършването на предучилищната, ще дарят
средствата за благотворителна кауза. Една майка разказва за Митко и всички "прегръщат" каузата на
малчугана, който е почти на 6 год. и страда от вторична генерализирана дистония с нарушени
двигателни умения. Не е самостоятелен и има нужда от специални грижи. В България му е
направена операция, която се оказа неуспешна. Надеждата за Митко е да замине за чужбина
възможно най-скоро, където да бъде направена операция (дълбока мозъчна стимулация), с надежда
за положителен ефект. Дарителската инициатива сред децата от "Светулка" не преминава под
формата "да съберем пари за..." Родителите инициират специално време, в което децата да
поговорят за дарителството, какво точно представлява то и какъв е неговият смисъл и ценност.
Децата разбират, че с този техен жест те ще променят нещо в живота на Митко, че така те участват
във важни житейски процеси. При срещата си с Митко, за да бъдат връчат събраните от
инициативата средства в размер на 180,00 лв, децата разбират и за най-голямата мечта на малчугана
- да може да бяга и да ходи на училище. "Ако една такава дарителска инициатива стане традиция при завършване на детската градина, училище или др., вместо децата да получават подаръци, те да
направят, подарък или жест към някой друг в тяхната общност, придружено с дискусия за
самарянството, дарителството, добротворството, много деца ще се усмихват щастливо.", споделя
Венелина Димова, свързала каузата на Митко с дарителството на децата от ПГ "Радост" и изпратила
номинацията. „Добрият Самарянин" са годишни награди, учредени от Сдружение „Самаряни", за
високо признание към отделна личност. Това е начин да бъдат идентифицирани и избрани хора,
които заслужават всеобщо обществено уважение и признателност, в следствие на извършен от тях
жест на добротворство към друг човек или хора, изпаднали в тежка житейска ситуация или беда.

Събират се пари за болен младеж от Русе
www.rousse.dir.bg | 07.08.2017
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23-годишният Галимир Галинов Георгиев от Русе, който страда от тежко заболяване, се нуждае от
финансова помощ за лечението си. Младежът, който е учил в спортното училище "Майор Атанас
Узунов" с профил борба, е болен е от лимфом на Ходжкин. Заболяването представлява
злокачествено образувание на лимфната тъкан и по същество е по-бавно развиваща се левкемия.
Галимир се опитва да се пребори със заболяването вече 7 години. Това става чрез редици курсове
химиотерапии първо в Детска Хематология - София (ИСУЛ), а след това през 2014 г. постъпва в
Националната Онкохематология в Дървеница - София. След като лечението там е неуспешно и
състоянието му се влошава, Галимир се пренасочва към болница „Св. Марина“ гр. Варна. Тук му се
назначава лечение, което се оказва неефективно и прогресията на болестта продължава с още поголяма сила. Надеждата на момчето идва от болница в Турция. Сумата е непосилна за семейството и
близките на момчето. Препаратът, от който се нуждае и който дава най-голям шанс за влизане на
заболяването в ремисия, е скъпоструващият Брентуксимаб. Той обаче не се поема от здравната каса.
Цената за един флакон е 7300 лв., като първоначално са му нужни 11 флакона, които струват над 80
000 лева. Налага се да си закупи и следващият курс за химиотерапия. Цялата сума за лечението е
около 270 000 лева. Галимир е с трайно намалена работоспособност - 95% с решение на ТЕЛК.
Близките му призовават който може да преведе макар и символична сума по дарителската сметка в
ПроКредит Банк: Титуляр Галимир Галинов Георгиев IBAN: BG63PRCB92301048874810 BIC: PRCBBGSF

Дариха мебели на Дом за възрастни с умствена изостаналост в село Факия
www.news.burgas24.bg | 07.08.2017
Източник: Burgas24.bg Мебели за използване от обитателите на Дом за възрастни с умствена
изостаналост "Св. св. Константин и Елена" с. Факия дариха младите жени от клуб ГЕРБ - Майки.
Момичетата от Бургас разбрали за затрудненията на институцията от кампания в социалните мрежи.
След разговор с директора набелязали най-необходимите вещи. За новата дневна на дома ГЕРБ Майки дариха два кожени фотьойли, както и шест маси за хранене. Всички мебели са чисто нови и
транспортирани за сметка на клуба. Домът във Факия е специализирана институция за предоставяне
на социални услуги, на лица с умствена изостаналост над 18 години, които не са в състояние сами да
организират и задоволяват своите жизнени потребности. В институцията се предоставят 24 часа в
денонощието социални услуги. Капацитетът на ДВУИ с. Факия е 30 лица. От ГЕРБ - Майки споделят,
че са видели на място как се полагат добри грижи за хората в дома и остават на разположение при
нужда от помощ.

Събраха 63 000 лв. за лечение на малката Симона
www.monitor.bg | 07.08.2017
63 000 лева от дарения са събрани за лечението на 10-годишната Симона Милчева от Добрич,
съобщи майката на детето Мирка Георгиева. В Областната управа тя получи от заместник областния
управител Красимир Николов събраната сума и от дарителската кутия, поставена в областната
администрация. Мирка Георгиева благодари за това, че Областният управител Красимир Кирилов е
откликнал на зова за помощ и със съдействие на БЧК Добрич и в Областна администрация е имало
кутия за дарения в подкрепа на кампанията „Да помогнем на Симона“. Майката се надява, че сумата
от 63 000 лв. ще е достатъчно за лечението на дъщеря й. Симона страда от тежка сколиоза. Sобразното изкривяване на гръбначния стълб на детето притиска с всеки ден все повече
жизненоважни органи, затова се налага спешна операция за поставяне на импланти.
В болница „Токуда“ са готови да оперират Симона, но за целта са нужни 28 000 лева. От Фонда за
лечение е получен отказ, затова майката се обърна за помощ към дарители.
Малката сладурана постъпва в болница в София на 2 септември т.г. Операцията ще й бъде направена
на 4 септември 2017 г., каза още Мирка Георгиева.

Дарителска кампания събра 63 000 лева за 10-годишно момиче, болно от сколиоза
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www.news.data.bg | 07.08.2017
Около 63 000 лева са събрани в дарителската кампания "Да помогнем на Симона" за лечението на
десетгодишното момиче от Добрич, което страда от остра сколиоза.
В областната управа днес бе отворена дарителска кутия, събраните средства в която също са
предадени за лечението на детето, съобщиха от пресцентъра на областната управа.
На апела за помощ в различни благотворителни инициативи в Добрич са откликнали обществени
организации, институции, граждани, търговски обекти и други.
Момичето ще бъде оперирано в началото на септември в София, е съобщила на срещата в
областната управа неговата майка Мирка Георгиева и е изразила надежда, че дарените средства ще
стигнат за лечението. От БЧК-Добрич са готови да помогнат на семейството при възстановяването на
Симона след операцията.

"Бабо, разкажи ми" - доброволческа кампания на Фондация "Поколения заедно"
www.alfarss.net | 07.08.2017
Преди месец група доброволци от Пловдив започнаха нещо наистина много мило. Инициативата се
нарича "Бабо, разкажи ми“, създадена е от Фондация "Поколения заедно“. В рамките на тази
инициатива трябва да се намерят баби и дядовци, които имат свои внучета, но не спират да се
радват на чуждите деца в градинките или техните внуци са далеч и имат потребност да общуват с
децата. Инициативата набира скорост. Вече са две детските градини, в които бабите четат приказки.
Това поясни в интервю за предаването "12+3" на програма "Хоризонт" Богдана Христова от
Фондация "Поколения заедно": Инициативата се приема по един невероятно топъл и мил начин от
децата. Свидетели сме на едно взаимно обогатяване както на възрастните хора, така и на децата.
Тази инициатива е, за да се изгради отново мостът между поколенията. Това, което мотивира нашите
доброволци, е най-вече радостта да общуват с децата, защото много обичат деца. Получава се един
много мил диалог между бабите и децата в детската градина. Децата нямат търпение бабите да
дойдат пак и да им прочетат приказка. Цялото интервю с Богдана Христова можете да чуете от
звуковия файл.

Набират предложения за младежки доброволчески инициативи
www.varna24.bg | Източник: Varna24.bg | 08.08.2017
Дирекция "Образование и младежки дейности" към Община Варна стартира процедура за набиране
на предложения за младежки доброволчески инициативи по програма "Варна - Европейска
младежка столица 2017". Крайният срок за кандидатстване е 21-ви август в деловодството на
Община Варна.Кой може да кандидатства? Неформални групи от минимум трима младежи на
възраст от 15 до 29 години. /Групата определя един от членовете си да я представлява. Младежи на
възраст под 18 години представят декларация за съгласие от родител/настойник за включване в
инициативата/. Какво подкрепяме? Младежките доброволчески инициативи трябва да отговарят на
едно от следните направления: -Облагородяване на градската среда; -Подкрепа за хора в
неравностойно положение; -Опазване на околната среда Критерии при оценяване Общодостъпна
полза от реализирането на инициативата или решаването на проблем за конкретна общност от хора;
Приобщаване на местната общност /доколко инициативата дава възможности за участие на повече
млади хора/ и изграждане на партньорства; Реалистичност и ефективност на разходите.
Кандидатстване Младежките доброволчески инициативи да са на стойност до 2 000 лева, с период
на осъществяване от 15 септември до 30 октомври 2017 г. Всички планирани дейности трябва да се
реализират на територията на Община Варна. Допустими разходи: -Материали и консумативи; Транспортни разходи; -Храна за доброволци; -Наем техника; -Информационни и рекламни
материали. ВАЖНО: Не се допуска изплащането на хонорари. Разходите по всички утвърдени
инициативи се осъществяват от отдел "Младежки дейности" /осигуряване на материали,
консумативи, храна за доброволците, отпечатване на материали и др./ Оценяване Оценяването и
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класирането на постъпилите проектни предложения ще се осъществи от експертна комисия,
определена от директора на дирекция "Образование и младежки дейности". Одобрените за
финансиране младежки неформални групи ще бъдат включени в обучение за работа с доброволци,
за което ще получат съответния сертификат.

БЧК в Разград подпомогна семейство, чиято къща изгоря при пожар
www.bta.bg | 08.08.2017
БЧК в Разград подпомогна семейство, чиято къща изгоря при пожар
Разград, 8 август /Садет Кърова, БТА/
Българският червен кръст в Разград подпомогна семейството на Марияна Маринова от разградското
село Топчии, чиято къща изгоря при пожар с дрехи и хранителни продукти. Това съобщиха от
Областния съвет на хуманитарната организация.
Пожарът е причинен от късо съединение в електрическата инсталация. Изгорели са покривната
конструкция и част от сградата, както и мебели, електродомакински уреди, покъщнина и личните
документи на семейството.
В момента Марияна с четирите си деца и свекърва й живеят в дома на роднини. От БЧК те са
получили хранителни продукти, закупени със средства от фонд "Милосърдие", както и постелки,
обзавеждане и дрехи, предоставени на хуманитарната организация от частни дарители.
От Областния съвет на БЧК в Разград посочват, че ще следят състоянието на пострадалото семейство
и ще продължат да го подпомагат периодично.

Четирима постоянни доброволци помагат за грижите за животните в приюта в Свищов
www.focus-radio.net | 08.08.2017
Велико Търново. Четирима постоянни доброволци помагат за грижите за животните в приюта в
Свищов. Това са четири жени от крайдунавския град, които разхождат кучетата и им носят различни
консерви и гранулирана храна, разказа в предаването „Добре дошли в Свищов“ на Радио „Фокус“ –
Велико Търново управителят на институцията Петър Петров. Той уточни, че в приюта към момента
има 15 животни. „По-специалните грижи, които полагаме за тях в големите жеги са често да сменяне
на водата за пиене. Освен това мокрим и помещенията, в които се отглеждат животните, за да ги
разхладим“, разказа още Петър Петров. Той посочи и, че няма обявена специална кампания за
събиране на храна и ваксини, но въпреки това постоянно има хора, които носят различни неща в
приюта. Води се и специален дневник, в който се записва всяко едно дарение. По думите на
управителя бюджетът на институцията към момента е напълно достатъчен за нормалното
отглеждането на животните.
Луиза ТРАНЧЕВА

Над 4 000 души се очаква да се включат във Фестивала на солта
www.e-burgas.com | 08.08.2017
Над 4 000 души се очаква да се включат в тазгодишното издание на Фестивала на солта. До старта му
остават броени дни. Тих се провежда за пета поредна година на брега на Атанасовското езеро в
Бургас. Този път събитието ще бъде в събота и то през целия ден. Темата е "Вдъхновени от езерото".
Ще бъдат представени автори и творци, които чрез своите средства ще покажат защо ги впечатлява
езерото. Акценти във фестивала ще бъдат рождения ден на резерват "Атанасовско езеро" и
откриването на новото пространство наречено "симБиотично" в ремонтирана стара солничарска
барака. Ще има къпане, каране на велоспеди, много танци, музика, картини. Организаторите очакват
участниците на 12 август 2017 г. на няколко различни места още в 9:00: - на "Охлюва" в Морската
градина откъдето тръгва комбинираното пътуване до "рожденика" - именития резерват Атанасовско
езеро; - на Укритието за наблюдение на птици, където младите автори от "Павилион" организират
уъркшоп "Приложно снимане на дива природа във фотоукритие"; - на басейните с луга и кал, където
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може да се насладите на безплатните ресурси на лагуната; Сред атракциите са акро и партнерс йога,
инициативата "солничар за един ден", разходка с влакчето на солта, спортни игри с дружество
"Зелена Странджа", работилници за деца и много други. Програмата ще приключи в полунощ с
акустичен концерт на "Мери Бойс Бенд" и видео пърформанс на Красимир Марчев. Тазгодишното
издание се случва с подкрепата на приятелите на езерото и на самия фестивал, казват
организаторите. Благодарение на дарения, усилията на екипа на проект "Солта на живота",
подкрепата на Община Бургас, ОИЦ Бургас и на РИОСВ, фестивалът ще се случи отново, за да зарадва
гости и граждани на Бургас.

Концерт с добра кауза
в. Темпо, Велинград | 09.08.2017
Община Велинград и Форум "Възможности за бъдеще" с директор Милена Михайлова организираха
на 5 август голям концерт в помощ на деца на служители на МВР, загинали или пострадали при
изпълнение на своя служебен дълг. Националната благотворителна кампания под наслов "Завинаги
с нас" събра на Градския стадион много изпълнители от Велинград и страната, които чрез
безмъзмездното си участие подкрепиха каузата. Гостите на концерта дариха средства, с които ще
бъде организиран летен лагер за децата във Велинград.
Концертът бе открит с изпълнение на Духовия оркестър "Димитър Мечев" с диригент Димитър
Лазаров и мажоретният състав с хореограф Биляна Масларова. Оркестърът изпълни националния
химн, а на сцената баха изписани имената на загиналите служители от всички подразделения на
МВР.
Велинградският кмет Костадин Коев подчерта, че тази кампания изразява отговорността на цялото
ни общество и показва как деца наистина помагат на деца в знак на съпричастност. Кметът предложи
всеки август във Велинград да се прави такъв концерт, който да прерасне в национален
благотворителен фестивал.
Водещата на концерта Ваня Шекерова, също дъщеря на служител на МВР, сподели колко е трудно в
делник и празник да знаеш, че твоят баща рискува живота си. Нейната песен
бе поздрав към всички полицейски служители от РУ - Велинград, които охраняваха концерта.
В програмата се включиха велинградските певци Анджелина Денчева, Никол Сачкова и Венелин
Каленов
от музикална школа "Звънче" с ръководители сем. Казалиеви, Ваня Средкова представи вокална
група "Караоке" с ръководител Юлиана Ковачева, Борис Даскалов - Ивана Цвеева и Мирослав Бозев Габриела Навякова от КСТ "Импулс" с президент Петър Милчев и хореограф Мая Енчева, Ма-риам
Маврова, която дари последната спечелена от конкурс премия в полза на благотворителната кауза.
Част от концерта бе и фотоизложбата, заснета от Мария Великова от Стара Загора с участието на 7-годишно момче, син на загинал пожарникар. Зрителите имаха възможност да закупят фотографии, а
тяхната съпричастност спечели и Мирела - също дете на загинал служител на МВР, което акивно
подпомага кампанията "Завинаги с нас".
С най-голямо нетърпение публиката очакваше гост-звездите на велинградска сцена: Рени, Атанас
Колев, Вензи, Искрен Тончев и Румънеца и Енчев. Със стари и нови хитове концертът продължи до 23
часа, след което феновете обсадиха изхода на Стадиона в очакване на снимки и автографи.
08.08.2017 г.

Българин пътува с колело от Париж до Барселона с благотворителна цел
www.novini.dir.bg | Varna24.bg | 09.08.2017
В началото на юни Явор Атанасов тръгва на велопътешествие от Париж до Барселона. Целта му е за
10 дни да измине разстоянието от 1347 километра. Всичко започва на шега, но прераства в
благородна кауза. През декември, при разговор с брат си, който живее в Барселона, Явор се
подмята, че може да му отиде на гости с колелото някой път. Шегата прераства в реално начинание.
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“Малко след това си помислих, че това пътуване е достатъчно голямо, за да бъде полезно на някого
и тогава се сетих за “Заедно в час“. Свързах се с тях и реших да им го посветя, за да има смисъл
цялото нещо“, казва Явор. Той работи като софтуерен инженер в Лондон и понеже работата му е
основно на компютър, колоезденето е неговият спорт. В багажа взема само най-необходимото:
малка палатка, спален чувал, бутилки вода и резервни части за колелото. Прави си група във
“Фейсбук“, където всеки ден пуска видеа за това как е и къде се намира. А всеки, който пожелае,
подкрепя финансово каузата му. / bTV

Лечението на 17-годишния Николай от Шумен ще бъде поето от Фонда за лечение на деца
www.bnr.bg | 09.08.2017
Фондът за лечение на деца поема лечението на 17-годишния Николай Иванов от Шумен, съобщиха
негови близки. Припомняме, че юношата страда от рядка форма рак „Сарком на Юинг” и в момента
е на лечение в турска клиника. Фондът за лечение на деца издаде дългоочакваната заповед, че
поема лечението на Ники от този момент до прогнозираното завършване. Условието, което Фондът
постави на семейството е всички средства от дарителската сметка да бъдат изразходвани и чак след
това да поемат лечението. В петък семейството е превело към турската клиника последните 15 000€
от сметката. Вчера на Ники са му взети здрави стволови клетки, които ще бъдат замразени и влети на
по-късен етап, ако химиотерапията спре да действа. Част от сумата ще се използва и за четвъртата
химиотерапия, която започва тази седмица. Добрата новина е, че туморът намалява след всяка
химиотерапия, съобщават от семейството, но лекарите са заложили и операция в подходящ момент.
След нея ще следват поне три химиотерапии и лъчетерапия. Сметката показва, че от този етап на
лечение до прогнозирания край ще са необходими още 110 000 евро, които ще заплати Фондът за
лечение на деца. Благодарение на дарителската кампания, в която участваха хора от Шумен и от
други градове на страната и чужбина в дарителската сметка на Николай бяха събрани почти 100
000лв. С тях са заплатени 4 химиотерапии, няколко изследвания и извличане на стволови клетки.
Николай и семейството му благодарят на всички, които отвориха сърцата си и дариха средства, за да
може той да се лекува адекватно докато институциите проведат необходимите процедури.
Инициативният комитет на дарителската кампания „Да помогнем на Николай!” информира, че на
този етап спира с набирането на средства. Изтеглянето на кутиите с дарения е почти приключило.

Посетители на THE MALL ще подарят коледна приказка на деца от SOS Детски селища
www.bebok.eu | 09.08.2017
Най-големият търговски център у нас THE MALL стартира на 13 ноември 2012 г. дарителска кампания
„Приказна Коледа в пълен с обич дом“, с която ще насърчи посетителите си да подарят на децата от
SOS Детски селища в България незабравима Коледа. До края на седмицата на централно място в
мола ще бъде поставен щанд, на който всички желаещи ще могат да допринесат за коледната
приказка на децата. Кулминацията на кампанията ще бъде запалването на коледната украса на THE
MALL и осветяването на най-високата елха в България. Коледното дърво ще светне на 16 ноември
2012 г. от 19 часа в сградата на търговския център. За празничното настроение ще се погрижи детски
хор, който ще изпълнява любими коледни песни в джаз аранжимент. Запалването на украсата ще се
случи на фона на нежната музика на известна българска изпълнителка. В края на инициативата THE
MALL ще връчи събраната сума на представители на SOS Детски селища и ще зарадва децата от
селищата с подаръци. „Целта на сътрудничеството ни с SOS Детски селища България е не просто да
дарим средства, а да привлечем общественото внимание върху дадена кауза и да ангажираме
повече хора с нея”, каза Николас Йованидис, изпълнителен директор на THE MALL. „По тази причина
съвместните ни инициативи са били и ще продължат да бъдат под формата на кампании, които
дават възможност на повече хора да се включат”. Партньорството между THE MALL и SOS Детски
селища България стартира по-рано тази година с дарителската кампания „SOS. Време е да се
замислим. Време е да действаме”. В рамките на инициативата 20 от най-известните български
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спортисти, хора на изкуството и политици предоставиха свои вещи, свързани с важни моменти от
професионалната им кариера и личен живот. Астор даде магическото си наметало с 40-годишна
история на сцената, премиерът Бойко Борисов – футболния си екип от ФК „Банкя”, кметът на София
Йорданка Фандъкова – любимата си чаша за кафе, Валя Балканска - част от родопска народна носия,
Ивет Лалова - първите професионални шпайкове, изработени в САЩ специално за нея. Акцията
събра за децата от SOS Детски селища над 20 хиляди лв., които бяха използвани за създаването на
още по-добри условия в детските селища, ремонт и оборудване.

"Коледа по никое време" в помощ на деца в риск
www.news.bnt.bg | 09.08.2017
Малките, но регулярни дарения могат да създадат стабилна и щастлива среда за всяко дете. Данните
показват, че само 10 лева, дарявани ежемесечно в продължение на една година, биха могли да
осигурят 6 посещения при рехабилитатор на дете с увреждане или трудности в развитието.
В каузата са убедени и много от популярните български лица, които обявиха своята подкрепа за
проекта и станаха нейни посланици. Сред тях са Ана Пападополу, Благой Цицелков, Георги Тошев,
Захари Бахаров, Йоана Буковска, Йоанна Драгнева, Калин Вельов, Магдалена Малеева, Орлин
Павлов и Сесил Каратанчева. Благой Цицелков, журналист в БНТ: "Трябва ли да има специален
повод, за да проявим загриженост и щедрост? Помощта не се измерва в количество. А в постоянство.
Редовното дарителство е по възможностите на всеки от нас. Дори една наглед малка сума, но
изпращана редовно е ключ към промяната."
Всеки, който иска да се включи в кампанията Re:Дарител, може да го направи онлайн. През
последните 25 години фондация "За Нашите Деца" неотлъчно следва своята мисия всяко дете да
прекара първите и най-важни години от своя живот в семейна среда, а не в изолацията на
социалните домове. Над 10 000 са децата и семействата, подкрепени от фондацията през този
период.

Младежката инициатива ПОдЛЕЗНО с нов научен проект
www.bgonair.bg | 10.08.2017
Младежката инициатива "ПОдЛЕЗНО" започна своя най-нов проект. След музикалния и филмов
подлез в София, този път науки като биология, химия, астрономия, физика и други ще се срещат и
преплитат в една своеобразна подземна галерия, доказвайки, че науката може да бъде интересна и
открита на най-необичайните места. "В подлеза на столичния бул. "България" предстои да бъдат
изградени рампени инсталации. Информацията от всички тях ще може да бъде сибрана чрез
специален код, с който, посредством илюзия с безкрайно огледало посетителите ще излитат в
Космоса", посочи Димитър Стафидов от "ПОдЛЕЗНО" пред Bulgaria ON AIR. В екипа на младежите
има архитекти, дизайнер и урбанисти, а често в инициативите им се включват и доброволци. Идеята
се ражда преди около три години. Освен пряката физическа намеса те се стараят да популяризират и
поддържат преобразените пространства живи като редовно организират разнообразни събития записи на песни, флашмобове, концерти, лятно кино и др. А целта им е да подпомогнат създаването
на "градска култура" както у жителите на столицата, така и на други населени места в страната. От
създаването на инициативата са реализирани успешно 4 проекта за творческо обновяване на
подлези.

Доброволци от европейски държави представят свои инициативи в Перник
www.bta.bg | 10.08.2017
Елка Робева, БТА/ Доброволци от различни европейски държави ще представят свои инициативи в
Перник на Международния ден на младежта - 12 август, съобщи общинският пресцентър. Те ще
покажат начина на изработване на подаръчни торбички от рециклирана хартия, забавни игри, йога
демонстрация. Ще бъдат представени две интернационални рецепти за здравословно хранене,
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които могат да се приготвят и с продукти от българските магазини - естонска свежа салата и
италианска плодова салата. Същия ден ще бъде отбелязана 9-годишнината от създаването на
Консултативния съвет за младежка политика. В празника ще се включат и институциите, работещи
със и за млади хора на територията на общината. Експерти от Регионална здравна инспекция / РЗИ /
ще определят на желаещите граждани индекса на телесната маса, ще измерят въглеродния оксид в
издишвания въздух, ще предложат експеримент с алкохолни очила, ще има и демонстрация за
вредите от тютюнопушенето. Екипът на РЗИ ще осигури анонимно и безплатно консултиране и
изследване на ХИВ/СПИН. Служители от дирекция "Бюро по труда" ще представят платформа,
създадена за подпомагане мобилността на европейските пазари на труда. Представители на
фондация "П.У.Л.С." ще разкажат за превенцията на сексуално-предаваните инфекции и нежелана
бременност при млади хора, а експерти от Превантивно-информационния център към община
Перник ще окажат съдействие при зависимост от дрога и психотропни вещества. Своята дейност ще
представят сдружение "Обектив", членовете на Общинския младежки съвет и други организации.
Събитието се финансира от община Перник и е част от годишния общински план за младежта. /ИС/
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