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Новини за членове на БДФ 

 

Стара Загора: Доброволци освежиха пространството около езерото на Старозагорските бани 

www.focus-news.net | 08.08.2019 | 17:16 
Стара Загора. Тридесетина доброволци спомогнаха за освежаването на едно от любимите места за 
разходка - парка около езерото на Старозагорските бани. Това съобщиха от пресцентъра на Община 
Стара Загора. Детските люлки бяха боядисани, пясъчниците бяха допълнени, алеите получиха нови 
кошчета за отпадъци. Наново лакирани пейки очакват старозагорци за отмора. Идеята за обновяване 
на парковата мебел и района, както и финансирането на начинанието, са част от проекта "Build Solid 
Ground", изпълняван от Habitat for Humanity Bulgaria (Фондация "Подслон за човечеството"). Той има 
за цел да активизира общественото съзнание към подкрепа и солидарност за премахване на 
жилищната бедност и създаване и поддържане на комфортна и здравословна среда за живеене. 
В инициативата се включиха зам.-кметът на Стара Загора Красимира Чахова, кметът на Старозагорски 
бани Станчо Станев, служители на общинската администрация и граждани.  
Малко по-рано днес, в Общинска администрация бе проведен информационен ден, посветен на 
устойчивото развитие на градовете. Ресорният зам.-кмет Красимира Чахова приветства участниците в 
събитието и даде подробности за цялостната реконструкция на сградата на бившата Метеорология, 
която ще осигури 69 социални жилища като един от многото примери за ангажираност от страна на 
местното самоуправление.  
В семинара за представяне на глобалните тенденции за устойчиво развитие и жилищната политика 
взеха участие ръководители и експерти от общинската дирекция "Общинска собственост и стопанска 
политика" и "Европейски програми и международно сътрудничество", директорът на Дирекция 
"Социално подпомагане" - Стара Загора Павлина Делчева и други заинтересовани страни. 

95 организации кандидатстват с проекти в дарителската кампания „Избери, за да помогнеш“ 

www.tbmagazine.net | 12.08.2019 | 13:33 
Общо 95 организации кандидатстваха със свои проекти в дарителската кампания на Райфайзенбанк 
„Избери, за да помогнеш“, която за 11-а поредна година ще подкрепи значими здравни, социални, 
културни и екологични каузи. От създаването на инициативата до момента са подпомогнати общо 257 
проекта с близо 3 млн. лв., дарени от служителите и банката, както и от широката общественост. През 
тази година най-голям е броят на предложенията за инициативи в социалната сфера (38) и в областта 
на здравеопазването (33). Двадесет организации търсят финансиране за проекти в сферата на 
културата и образованието, а четири – за опазване на околната среда. Предложенията ще бъдат 
селектирани от Комисията по спонсорства и дарения на Райфайзенбанк (България), съгласно 
Принципите за спонсорства и подкрепа на банката. Избраните проекти ще бъдат оценявани за 
устойчивост от външен експертен съвет и финално одобрени от Управителния съвет на банката, преди 
да започне набирането на средства за реализирането им. Селектираните проекти ще бъдат обявени в 
началото на ноември, когато ще бъде отворена и платформата за дарения. Сред акцентите на 
кампанията тази година са иновациите в медицината и образованието; навременната профилактика 
и лечение на редките болести при деца и възрастни; подкрепата за самотни възрастни хора и за деца 
с психични заболявания и тежки физически увреждания; съхраняването и популяризирането на 
българското културно наследство – фолклорни традиции, обичаи, занаяти; превенцията, опазването и 
съхранението на българските гори и опазването на местообитанията. За да попаднат сред избраните 
проекти, за които ще се набира финансиране, е важно проектите да са устойчиви, да засягат конкретна 
целева група и резултатът от тях да бъде ясно измерим. 

http://www.americaforbulgaria.org/page/home
http://focus-news.net/news/2019/08/08/2687845/stara-zagora-dobrovoltsi-osvezhiha-prostranstvoto-okolo-ezeroto-na-starozagorskite-bani.html
https://www.tbmagazine.net/statia/95-organizacii-kandidatstvat-s-proekti-v-daritelskata-kampaniya-izberi-za-da-pomognesh.html
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Социална работилница "С грижа за младите" ще осигурява временна заетост на младежи от 
уязвими групи 

www.dnesplus.bg | 15.08.2019 | 11:08 
Социална работилница "С грижа за младите" отвори врати във Варна. В нея младежи от уязвими групи 
се обучават напълно безплатно в умения за ръчна изработка на сувенири и различни печатни техники. 
Социалната работилница е свързана със социален магазин, където ще се предлагат изработените 
изделия, както и с платформа за он-лайн продажби Besocial.bg. Целта е да се създадат възможности 
за временна заетост на младежите в тежко социално положение, както и на младежи с увреждания. 
Проекта се реализира от Сдружение "С грижа за младите", а средствата са осигурени от дарители по 
време на осмото издание на Дарителски кръг за Варна, като най-съществен е приноса на Народния 
представител Иван Иванов. 
Благотворителната инициатива "Дарителски кръг за Варна" датира от осем години по идея на 
Обществен дарителски фонд за Варна. Тя среща на едно място дарители и организации, които искат 
да реализират важни за града ни проекти. Благодарение на подкрепата на дарителите през годините 
са финансирани над 26 проекта на граждански организации в подкрепа на 980 души. 
Програмата за адаптирано плуване на деца със синдром на Даун, Еко лагер и изграждане на нова еко 
пътека от лица с умствени затруднения и музикалния конкурс "Звезди на изкуството Варна 2019" бяха 
финансирани през тази година и се радват на успешно изпълнение.  
Научете повече за подкрепените проекти, станете он-лайн дарител на www.odfv.org 
 
 
Общи новини 
 

Агробизнесмени осигуриха за “Чудната градина” 22 чифта маратонки, пръскане с дрон и 
биотор 

www.dobrichonline.com | 08.08.2019 | 14:38 
9 000 корена зеле в “Чудната градина” в Добрич бяха напръскани чрез дрон с биотор от вулканични 
скали. Освен това младежите от социалното предприятие бяха изненадани с маратонки и вкусна пица 
за обяд. 22 чифта оригинални маратонки дариха на младежите с интелектуални затруднения от 
“Чудната градина” представители на компания “Панамин”. Фирмата осигури и чувал с биотор от 
вулканични скали и минерали. С част от него бяха подхранени 9 000 корена зеле чрез безвъзмездна 
демонстрация на летателен апарат от компания “Дрон Сървис Провайдър”.  Модерната технология 
предизвика истински интерес при младежите, но най-голяма изненада за тях бяха оригиналите 
маратонки, които получи всеки един от тях.  “Тези момчета дойдоха, а думите им бяха - ние сме 
доволни от нашия бизнес тази година, искаме да се отчетем”, сподели председателят на фондация 
„Николай Чудотворец” Мария Методиева. По този начин те са решили да направят благородното дело 
и са избрали то да бъде за “Чудната градина”. Мария Методиева посочи, че малко хора биха изявили 
желание да се “отчетат пред Господ” за постигнатите успехи в професионален план.  Представителят 
на компания “Панамин” за България сподели, че основната идея на дарението е то да зарадва 
младежите, но и да покаже как частният бизнес, дори и с малко, може да подкрепя социалните 
предприятия.  Д-р Хасан Ефраимов, член на управителния съвет на фондация „Николай Чудотворец”, 
сподели за бъдещите планове на “Чудната градина”. Те са да изградят четвърта оранжерия, както и 
четириетажен разсадник. Той посочи, че направата му ще бъде скъпа, защото е необходимо 
отопление за зимните месеци и осветление в слънчевия спектър. Д-р Хасан Ефраимов отбеляза, че са 
получили уверение от бизнеса за финансова подкрепа при направата му. Той сподели още, че 
варненска фирма е изявила желание да изгради за социалното предприятия модерна оранжерия. “Тя 
ще бъде изцяло климатизирана със слънчеви панели, а подхранването на растенията ще e 
компютъризирано. Ще направим нещо, което едва ли го има в Добрич”, заяви д-р Ефраимов. 

http://www.americaforbulgaria.org/page/home
http://dnesplus.bg/News.aspx?n=896307
https://www.dobrichonline.com/novini/53902/agrobiznesmeni-osigurikha-za-chudnata-gradina-22-chifta-maratonki-prskane-s-dron-i-biotor
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Припомняме, че оранжериите на „Чудната градина“ се намират на ул. „Суха река“ 35, зад магазин 
“Лидъл”.  В момента може да закупите краставици, домати, както и тиквички, отгледани с много 
любов. В средата на месец октомври очакват да стане тяхното зеле, което също ще може да откриете 
там.  Коментирай Сподели 

Високотехнологичен кувьоз дариха на болницата в Добрич 

www.dobrichonline.com | 08.08.2019 | 16:38 
От фондация „Нашите недоносени” са дарили кувьоз на отделението по неонатология на 
Многопрофилната болница за активно лечение в Добрич, съобщиха от здравното заведение. 
Стойността на високотехнологичният транспортен кувьоз е над 30 000 лева. От МБАЛ – Добрич 
съобщават, че очакват още една нова придобивка за отделението по неонатология в болницата. Това 
е транскутанен апарат за неинвазивно измерване на кръвният билирубин.  Дарението е по линия на 
благотворителната инициатива Българската Коледа 2018/2019 г., на която МБАЛ - Добрич е 
бенефициент. Дарението е на стойност 4 200 лв. Освен това през следващата седмица се очаква да 
бъде доставен новият скенер. За неговото закупуване Министерството на здравеопазването беше 
превело 600 000 лева на болницата в Добрич. Преведени са средствата на МБАЛ - Добрич за 
закупуване на скенер Коментирай Сподели 

Порочна благотворителност 

Поредната благородна идея бе окепазена за отрицателно време 
в. Политика | Ива ДИМИТРОВА | 09.08.2019 | 00:01 
От доста време общини и БЧК у нас предложиха цивилизован начин за събиране на дрехи и обувки за 
по-бедните хора. 
На възлови места бяха поставени специални контейнери, ясно обозначени с надпис "ДРЕХИ И 
ОБУВКИ", с инструкции за използването им, заедно с номер за връзка при необходимост от 
допълнителна информация. Подобен род системи съществуват в повечето европейски държави от 
доста години, похвално е, че и България е част от тази система. 
В началото всичко тръгна по мед и масло. Вместо да хвърлят стари дрехи и обувки покрай 
контейнерите за отпадъци или директно при останалите боклуци, грижливи домакини ги опаковаха в 
торби и съвестно ги пускаха в модерните съоръжения. За отрицателно време се събраха тонове дрехи 
втора употреба. Всички бяха доволни и се радваха, че вършат добро дело. Беше казано, че 
контейнерите са разработени по специална система, която не позволява насилственото им отваряне. 
Да, ама не. Оказа се, че изобретателни сънародници намериха цаката и на контейнерите. Разбиват ги, 
промушват ръце през отворите или пъхат невръстни дечица, които отмъкват каквото сварят. Наглостта 
им стига дотам, че дори пробват дрехи и обувки на място и каквото не им хареса, го оставят 
разхвърляно на улицата. Не им пука дори от забележките на граждани, осмелили се да ги нахокат. 
Социалните мрежи се напълниха от мнения на негодуващи очевидци. Общините се видяха в чудо и 
започнаха да местят контейнерите на други места с цел избягване на вандалщини. 
И в крайна сметка какво се оказва? За пореден път вдигаме бялото знаме и захвърляме поредното 
благородно начинание. За пореден път показваме безсилие пред някакви отрепки, които крадат, 
рушат и на всичкото отгоре демонстрират самочувствие и се чувстват безнаказани. Защото не съм чула 
да има някой наказан за подобно посегателство. Ще кажете - айде де, заради едни стари дрехи ли? 
Колко много по-тежки престъпления има и пак няма наказани. Вярно. Лошото е, че точно този начин 
на мислене е опасно вреден за всяка една нация. Точно този начин на мислене води до инертност и 
заспалост, до апатия и безразличие. 
И след като поредното благородно начинание е опорочено от шепа безделници, които никой не може 
да вкара в пътя, нищо чудно българските домакини да спрат да са грижливи и да подновят 
подхвърлянето на старите дрехи до кофите за боклук. 
Стр. 12 

http://www.americaforbulgaria.org/page/home
https://www.dobrichonline.com/novini/53906/visokotekhnologichen-kuvoz-darikha-na-bolnitsata-v-dobrich


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

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

 

 
БДФ / МЕДИЕН МОНИТОРИНГ  

С подкрепата на фондация „Америка за България”  

6 

 

Предлагат дарителя д-р Андрей Георгиев за държавна награда 

в. Лом прес | 09.08.2019 | 00:01 
Инициативен комитет от Лом и Академичният съвет на Медицински университет-София подеха 
инициатива за присъждане посмъртно на държавна награда на дарителя д-р Андрей Георгиев -
емигрант в САЩ, завещал над 5 млн. лева за обучение на български студенти в университети в 
България, Европа и Америка. 
Дарителски жест за образование от такъв мащаб в българската история не е познат от времето на 
братята Евлоги и Христо Георгиеви и Димитър Ценов, вложили милиони златни левове за създаването 
на Софийския университет и Стопанската академия в Свищов. 
Дарението на д-р Андрей Георгиев е продължение на възрожденските традиции за подкрепа и 
въздигане на българската просвета и наука. Според волята на дарителя-родолюбец 
Ломската гимназия "Найден Геров" и университета в щата Делауер получиха по над 2 000 000 лева, а 
Медицинския университет в София - 1 000 000 лв. 
През 2018 г. д-р Георгиев бе обявен за "Почетен гражданин" на Лом и отличен от Националното 
сдружение на общините като "Общински дарител №1 на България". Освен дарените милиони за 
образование, патриотът завеща и половин милион долара на Община Лом. Граждани и общинската 
управа решиха, че средствата ще бъдат използвани за основно обновяване на Спортната зала 
"Балканиада". 
"Убедени сме, че дарението на д-р Георгиев го откроява като меценат и патриот от национална 
величина. Завещаните от него средства без задължаващи клаузи, дават не само възможност за 
стимулиране на студентите-медици, но те са реална помощ за обучението на стотици български 
младежи", се казва в мотивите, изпратени до министъра на образованието и науката. 
Инициаторите молят министър Красимир Вълчев в изпълнение на чл. 11, ал. 2 от Закона за ордените 
и медалите на Република България да внесе в Министерския съвет за гласуване предложение до 
Президентството на Р България за награждаване на д-р Андрей Георгиев, посмъртно с орден "Кирил 
и Методий", за значим принос за развитието на образованието и науката в България. 
09.08.2019 г. 
Стр. 3 

Кампанията "Капачки за бъдеще" ще дарява транспортни кувьози 

Инициативата има положителен ефект върху цялото общество, каза Лазар Радков 
www.bgonair.bg | 09.08.2019 | 10:06 
Кампанията "Капачки за бъдеще" започва да дарява транспортни кувьози на някои от най-нуждаещите 
се болници у нас. Това съобщи организаторът на инициативата Лазар Радков в "България сутрин". 
Той разкри, че у нас има малки лечебни заведения, които транспортират новородени, завити в одеяла 
и бутилки с топла вода, тъй като липсва апаратура. 
Радков допълни, че "Капачки за бъдеще" очаква още една доставка на кувьози, които ще отидат за 
малките общински болници. По този начин всички апарати ще бъдат подменени.  
"До края на есента ще сме подменили апаратите във всички малки общински болници. Няма да има 
болница, в която най-новият кувьоз да е от края на миналия век. Следващата стъпка са транспортните 
кувьози. В различните болници се транспортират бебетата по различен начин. Всеки се оправя както 
намери за добре", обясни той. 
Радков бе категоричен, че кампанията вече има много последователи, които се опитват всячески да 
помогнат за подобряване на живота у нас.  
"На последната кампания бяха събрани 70 тона капачки. Много хора споделят, че са започнали да 
използват по-малко пластмаса. Кампанията има положителен ефект върху цялото общество", разказа 
той пред Bulgaria ON AIR. 

http://www.americaforbulgaria.org/page/home
https://www.bgonair.bg/a/163-lyubopitno/171909-kampaniyata-kapachki-za-badeshte-shte-daryava-transportni-kuvyozi
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Как най-добре да използваме дребните стотинки? 

Каквото и да плащаме, в джоба ни постоянно остават някакви дребни монети. Независимо дали са от 
1, 2, 5 или 10 стотинки, тези монети са досадни, тежат и пълнят ненужно портфейла ни, а с тях не 
можем да си купим почти нищо. 
www.actualno.com | 09.08.2019 | 14:15 
Каквото и да плащаме, в джоба ни постоянно остават някакви дребни монети. Независимо дали са от 
1, 2, 5 или 10 стотинки, тези монети са досадни, тежат и пълнят ненужно портфейла ни, а с тях не 
можем да си купим почти нищо. 
Българинът не е чак толкова богат, но хората у нас се отнасят с пренебрежение към дребните монети. 
Често оставяме рестото в магазина, ако е в жълти стотинки. Рядко бихме се навели да вземем 
намерена на улицата монета, особено ако е жълта. 
Но дали всъщност дребните стотинки са толкова ненужни, колкото досадни? Ето няколко начина, по 
които можем да ги употребим за нещо полезно: 
Да си помогнем с битова сметка или вноска по кредит 
Ако няколко месеца отделяме дребните монети в торбичка, кутия или буркан, събраното ще е 
достатъчно, за да платим някоя битова сметка, да напълним хладилника или да покрием някоя вноска 
по кредит. 
За непредвидени ситуации 
Събраната сума може да ни послужи и като авариен фонд за непредвидени разходи, който да ни спаси 
в труден момент. 
Полезно е да носим дребни стотинки у себе си или в колата, ако внезапно ни потрябва малка сума, за 
да си купим кафе или друго от вендинг машина, да си платим паркинга, да си купим билет в градския 
транспорт, или да платим на дребен търговец, който не може да ни върне ресто и т.н. 
Да превърнем дребните монети в пари 
Жълтите монети също са пари, макар и дребни. Когато се съберат, стотинките правят левчета, а 
левчетата - по-сериозни суми. 
Можем и да ги обменим в банката, като превърнем дребните стотинки в по-едри пари. В някои банки 
може да ни таксуват минимално, ако отидем с насипни монети. В други имат електронна везна, която 
бързо отчита колко монети по 1, 2, 5 или 10 стотинки са поставени върху нея. Ако стотинките са 
сортирани и разделени на отделни места, обикновено не ни таксуват за обмяната. 
Голяма търговска верига у нас предлага машини за безплатно уедряване на монети, а с получения 
ваучер може да пазарувате в магазините ѝ. 
Да помогнем на нуждаещ се 
Няколко монети може да са ни от полза и когато решим да направим добро, давайки пари на нуждаещ 
се на улицата или пред някой магазин. 
Ако разполагаме с половин шепа дребни монети в джоба, няма да се чувстваме неудобно или 
виновни, че отказваме и няма да се налага да изкарваме портфейла си в такава "компания". 
Има и благотворителни кампании, които събират жълтите стотинки и ги даряват на болници у нас под 
формата на оборудване и консумативи. 
Да си купим желана вещ, да платим лятната почивка 
Полезно е да осъзнаваме, че щом се натрупат, дребните монети правят едри суми. Придържайки се 
към този принцип, неусетно ще съберем сума, с която можем да си купим желана вещ, за която иначе 
трудно бихме отделили пари. 
Събраното може да ни е от полза и за изпълнението на бъдещи цели. Имах приятел, който всяка вечер 
отделяше останалите у него монети в едно пластмасово шише. За няколко месеца в шишето се събраха 
няколкостотин лева, с които плати лятната си почивка. 
Да научим малките деца да ценят парите 
Стотинките са любима играчка на малките деца, защото "звънкат" и ги забавляват. Но те са и добро 
средство да покажем на децата стойността на парите. 

http://www.americaforbulgaria.org/page/home
https://www.actualno.com/smartfinance/kak-naj-dobre-da-izpolzvame-drebnite-stotinki-news_773430.html
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Не е толкова важно дали им подаряваме стотинките, за да ги пускат касичката си, или им плащаме с 
тях, за да ни помогнат в стандартните домашни задължения. 
Доказано е, че децата се учат най-добре чрез игрите. Затова можем да им предложим да почистим 
дома заедно, а всички монетки, които намерят под хладилника, зад дивана или на други необичайни 
места - да останат за тях. 
Така постепенно ги научаваме, че всяка паричка е важна - много на брой малки парички могат да 
направят голяма сума. След известно време може да седнем с тях и да ги преброим заедно. А в 
зависимост от възрастта, така може да упражним и математиката. 
Дребните стотинки могат да са ни много полезни и от ненужно бреме да се превърнат в ценен 
помощник. Изводът е логичен и прост: не зарязвайте дребните стотинки, използвайте ги. 

ЧЕЗ отново подкрепи SOS детски селища България 

За трета година компанията поема сметките за електроенергия на организацията и подпомага 
центровете за обществена подкрепа в София и Перник. 
www.frognews.bg | 11.08.2019 | 11:08 
ЧЕЗ продължава подкрепата си за SOS Детски селища България, като дарява 10 000 лева за покриване 
на сметките за електричество на SOS приемните семейства в София и Перник, както и на SOS 
Центровете за обществена подкрепа в двата града. 
Успешното партньорство между двете организации продължава вече три години и позиционира ЧЕЗ 
като бронзов партньор на SOS Детски селища България. Дружествата на ЧЕЗ подпомагат усилията на 
благотворителната организация да осигурява уютен дом и семейна среда на повече български деца. 
"Грижата за бъдещето на младите хора в България е във фокуса на корпоративната социална 
отговорност на нашите дружества от дълго време. Ние активно сътрудничим с професионалните 
гимназии и висшите технически училища в България, насърчаваме талантливите и успешни млади 
хора, работим за сближаване на бизнеса и образованието, подпомагаме младите хора и регионите 
чрез спонсорства, дарения и доброволчески инициативи", каза Карел Крал, регионален мениджър на 
ЧЕЗ за България. 
По-рано тази година служители от дружествата на ЧЕЗ в София и Плевен подкрепиха кампанията 
"ВеликДен за дете в риск". Събраните дарения бяха предоставени на фондация "За нашите деца" за 
подкрепа на деца и семейства в риск, за удовлетворяване на специфичните потребности на децата с 
проблеми в развитието и предоставянето на шанс да разгърнат своя пълен потенциал. 

Представяме ви "Дарителите" 

Новата изложба на ИК "Марица" и "Хермес медия" ще ни върне към делата на големите филантропи 
в. Марица, Пловдив | 12.08.2019 | 00:01 
Кампанията на вестник "Марица" - "Пловдив през годините", вече се превърна в традиция и има 
своето запазено място в живота на града. Всяка есен със специална изложба и поредица от 
публикации представяме пред обществеността емблематични събития, места и личности, свързани с 
богатото културно и историческо наследство на Пловдив. На вашето внимание днес е поредната ни 
инициатива - "Дарителите". 
Този път акцентът в кампанията е поставен върху големите личности, надживели времето не със 
своите лични успехи или икономически просперитет, а с каузата си. А тя е най-благородната - да дадеш 
от своето в името на общото, без да очакваш никакви облаги от това. 
Дарителството, позабравено и често заклеймявано днес, има дълбоки корени в българската история. 
В изложбата ще ви представим знакови личности като братята Евлоги и Христо Георгиеви, Димитър 
Кудоглу и Душо Хаджидеков - Чирпанлията, който построи 3 училища за децата на Пловдив, а сам той 
живя до последните си дни в тесните стаички на пристройката в двора на храма "Св. Петка". 
Изложбата тази есен е поклон пред хората, които се поставиха в услуга на другите, без да поискат 
нищо за себе си, и повик за повече добро днес. Духът на големите пловдивски дарители е жив, а 

http://www.americaforbulgaria.org/page/home
https://frognews.bg/novini/chez-otnovo-podkrepi-sos-detski-selishta-balgariia.html
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приемствеността вече дава своите резултати в социалната ангажираност на бизнеса към различни 
обществени и човешки каузи. 
Изложбата ще бъде подредена на входа на Цар-Симеоновата градина през ноември. Паната в нея ще 
са отворено послание до всеки днешен пловдивчанин и ще пренесат добрия пример на дарителите 
до следващите поколения. 

Уроци по адаптирано плуване за деца със синдром на Даун стартират във Варна 

www.az-deteto.bg | 12.08.2019 | 15:11 
Програма за адаптирано плуване на деца със синдром на Даун ще се реализира във Варна. Програмата 
включва 320 специализирани тренировки, като всяко дете със синдром на Даун ще получи 
индивидуална програма по адаптирано плуване състояща се от 40 тренировки. Достъпът до 
тренировките е абсолютно безплатен за всички деца със синдрома, което е в голяма помощ и 
подкрепа и на техните семейства.     Адаптираното плуване се реализира в Плувен басейн „Младост“ 
с треньор, специалист в работата с деца със специални потребности.  Плуването е от изключително 
значение за развитието на децата със Синдром на Даун, защото стимулира физическото и 
психомоторното развитие, подобрява координацията, укрепва костната система и 
имунитета.  Проекта се реализира от фондация „Живот със Синдром на Даун“ и с подкрепата на 
Обществен дарителски фонд за Варна.    Средствата за реализирането на проекта са набрани от 
дарители по модела „Дарителски кръг“ с подкрепата на Фондация „Работилница за граждански 
инициативи“.  Проектът цели да покаже, че животът със синдром на Даун е възможен и щастлив и дете 
с тази диагноза може да се развива и да бъде част от обществото. А за да го има и догодина, 
организаторите приканват всеки от нас да помогне с малко, което накрая ще се окаже много за децата. 
Всеки от нас може да изпрати дарителски SMS с текст на латиница DMS PLUVANE на номер 17 777. 
Фондация „Живот със Синдром на Даун“ стартира проект по адаптирано плуване през 2018 г., който 
продължава и до края на 2019г. В него участват напълно безплатно деца със синдром на Даун от 8 
града в България, които посещават индивидуални тренировки при треньори с опит в работата с деца 
със специални потребности.    „Важно е един проект да стартира, но още по-важно е той да продължи, 
за да не загубят децата постигнатото до момента. За да могат деца със синдром на Даун да продължат 
да плуват и през цялата 2020 г. са необходими 18 384 лв. Вярваме, че за трета поредна година ще 
успеем да съберем средствата!“ – казват организаторите. Споделяне 

Организират благотворителен турнир за детско отделение в Перник 

www.sportal.bg | БТА | 12.08.2019 | 16:18 
Младежи от Перник организират благотворителен турнир по футбол "Заедно за децата на Перник". 
Инициативата е в помощ на Детско отделение на МБАЛ "Рахила Ангелова" в града. Турнирът ще се 
проведе на 31 август на стадион "Звезда" в кв. "Димова махала" и е с начален час 09:45.  
Право на участие в турнира имат всички лица, навършили 18 години. Отборите могат да бъдат смесени 
- мъже и жени. Всеки отбор се състои от минимум 6+1 и максимум 10 състезатели. 
Задължителната такса за участие е 30 лв за отбор. В рамките на събитието ще се състои 
благотворителен търг, като със събраните средства ще бъде закупена апаратура за детското отделение 
на лечебното заведение. Снимка: PernikToday.net 

Турнир в помощ на дечица в София 

www.sportal.bg | SPORTAL.BG | 12.08.2019 | 18:08 
На 31 август ще започне благотворителен футболен турнир в София. Събраните средства от него ще 
отидат в подкрепа на дечицата Ици и Теди. Организатор е групата Заедно Можем. Събитието ще 
продължи до 1 септември, като мачовете ще се играят на спортен комплекс Olema Sport на бул. 
"Андрей Ляпчев" в квартал "Младост 2". В програмата на благотворителното състезание е залегнал и 
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женски футболен двубой. Това е втори турнир на милосърдието, организиран от Заедно Можем - 
преди година събраната сума от 5160 лева също отиде в помощ на две деца. 

Фотографи уловиха добрите дела в Пловдив СНИМКИ 

www.marica.bg | 12.08.2019 | 21:31 
Послучай международния ден на младежта, асоциация "Голям брат, Голяма сестра", с подкрепата на 
фондация "Пловдив 2019" днес откриха изложбата „Добрите дела в обектива“. Тя показва 20 
изображения, уловили активността на младите хора в Пловдив. Главни сюжети в кадрите имат именно 
доброволческите и благотворителни инициативи. В изложбата, помещаваща се в галерия “PLOVEDIV”, 
се включват артисти от 15 до 30-годишна възраст. Младежите, даващи добър пример, не са 
професионалисти в областта на фотографията, затова работите им били селектирани след провеждане 
на онлайн конкурс. Част от снимките по стените са на Ванеса Попова, Галена Колаксъзова, Васил 
Мумджиев, Димитър Фердинандов, Георги Печев, Елена Лулчева, Магдалена Николова, Анита 
Балабосова и други. "Не са важни толкова фотографиите, които избрахме, колкото самото дело, което 
показват. Във всяка една от тях е вложена любовта, свободното време и добротата на автора", усмихва 
се Лена Карналова , която е изпълнителен директор на асоциация "Голям брат Голяма сестра". 
"Доброто е заразно и все повече млади хора се свързват с нашата организация, за да се включват в 
различни каузи. Когато помагаш на другите, помагаш и на себе си и това зарежда, а понякога и лекува", 
допълва Юлия Петкова, която е част от екипа на асоциацията вече 3 години. Изложбата "Добрите дела 
в обектива" може да бъде разгледана до 6-и септември всеки ден от вторник до неделя, от 10:00 до 
19:00 часа. Входът е свободен. Проектът се изпълнява от Асоциация "Голям брат Голяма сестра - 
България", съфинансиран от Общинска фондация "Пловдив 2019" и е част от Официалната програма 
на Пловдив - Европейска столица на културата. Снимки: Авторката 

С усмивка да твориш и да даряваш усмивка 

news.bg | Надежда Динева | 13.08.2019 | 08:05 
Деца от Образователен център "Сияйни" се заеха с нова инициатива през лятната ваканция - да творят 
добро и със свои рисунки и ръчно изработени бижута от тепана вълна да помогнат на свои връстници 
с редки заболявания да се усмихнат. 
Децата са участвали в инициатива на Трета поликлиника и на лекарите и медицинския персонал от 
детската кардиология са направили специални подаръци, "защото те са хората, които ни помагат и ни 
лекуват". Ева, която тази година ще бъде 5-и клас обясни за news.bg, че това лято са подарили на 
лекарите форми със сърца, на които пише "Благодаря". Сами си ги изработихме от глина и тепана 
вълна. Много ги изненадахме, накарахме ги да се усмихнат", разказа с радост малката Ева. Тя сподели, 
че я прави щастлива да прави другите хора щастливи и съветва да си помагаме. 
Не сме ги карали днес да правят това нещо, сами поискаха, а ние като преподаватели не ги спряхме, 
разказа за news.bg Ирена Пейкова, основател на образователния център. 
Децата се увличат сами едни други в цялата енергия и техните миникампании се случват сякаш сами. 
"Мисията на нашия образователен център е да творим света с добро, учим децата на такава култура 
на общуване, чрез която да разгръщат творческия си потенциал", обясни Пейкова. Идеята е едни други 
да съумеем да се подкрепим и след това да помогнем на средата около нас, според Пейкова. Центърът 
функционира и като занималня за деца с курсове по различни интереси - изкуство, музика, театрално 
изкуство, етика и философия, фентъзи арт, емоционална интелигентност, сугестопедия. 
Образователният център е организирал редица благотворителни акции в партньорство и с други 
асоциации и организации като "Time Heroes". Тези инициативи по думите на Пейкова са истински 
празник и това е много вдъхновяващо. 
"Подаряваме нещо на хората и бягаме", каза от своя страна художникът Цвета Петрова. Според нея 
изкуството е за всички, не за определена група можещи и надарени в тази сфера. Опитваме се да 
разбиваме такива бариери, рисуването е вид общуване и чрез него всеки може да се изрази, убедена 
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е тя. Затова и често води децата в галерии, където те се запознават със съвременни художници и 
техните творби. Веднъж подрастващите са направили реплики на любимите си картини на Иван 
Пенков, които по-късно са били изложени до техните оригинали като изложба в изложбата. 
Ние се стараем да събудим творческата искра на всяко дете и да я прехвърлим отново към социума, 
за да не стават децата самокритични и неуверени хора. 
При нас е сериозен проблемът, че във формалното образование под изкуство се има предвид само 
изобразително изкуство и музика, всички останали отсъстват и ние се опитваме да запълним тази 
празнина, обясни Цвета Петрова. А чрез разни, макар и малки инициативи, в образователния център 
се стремят да подкрепят стремежа на децата да правят добро и да усмихват хората. 

Стари дрехи за качествено образование 

www.iwoman.bg | 13.08.2019 | 16:01 
Промяната започва с една малка стъпка. От СКРИН и "Заедно в час" вярват, че най-малките ще 
променят света към по-добро, ако им дадем равен шанс за качествено образование. Ето защо 
комбинират усилията си в създаването на кампанията "Стари дрехи за качествено образование". 
Стъпките са лесни: * Всеки, който иска да даде нов живот на старите си дрехи, може да направи това 
като ги даде на СКРИН. * За да подкрепите кампанията, се съгласявате вашата печалбата от 
продадените дрехи да бъде пренасочена към дарителската кампания. Всеки път, когато ваша дреха 
се продаде, фондът на кампанията се увеличава със стойността на печалбата, която вие бихте получил. 
*Ако искате да се сдобиете с нова дреха, можете да поръчате онлайн или да посетите периодичните 
базари на СКРИН, подкрепяйки и кампанията. Всяка дреха, която е част от кампанията, ще бъде 
обозначена в сайта.  * На 14-ти и 15-ти септември ще бъде сложен финал на кампанията със специален 
базар, където ще изложат всички дарени дрехи и всеки ще може да дойде и да се сдобие с нова 
находка на място. Повече детайли за събитието очаквай съвсем скоро! Всички събрани средства ще 
бъдат дарени на "Заедно в час" и ще бъдат насочени към насърчаване на учителите, които искат да 
останат в училище и след участието си в програмата. Нека помогнем на децата да получат по-
качествено образование, за да могат да променят света един ден! 

Мащабна кампания за събиране на капачки ще се състои отново във Варна 

www.moreto.net | 13.08.2019 | 16:16 
Отново във Варна се организира мащабна благотворителна кампания за събиране на пластмасови 
капачки под наслов „Празник на рециклирането - Аз Вярвам и Помагам 3““, научи Moreto.net Всеки 
желаещ може да предаде чистите капачки на 28 септември(събота) от 09:00ч. до 16:00ч. пред 
Катедрален храм-паметник "Успение Богородично" - Варна. В предишното второ издание на "Аз 
вярвам и помагам" близо 15 хил. души във Варна събраха над 22 тона капачки. Със средствата от 
събраните капачки през септемврийската кампания ще бъде закупена апаратура в помощ на СБАГАЛ 
"Проф. Д-р Д. Стаматов - Варна" и МБАЛ "Св. Анна - Варна", съобщиха за Moreto.net инициаторите на 
събитието. Капачките, които хората ще донесат трябва да бъдат чисти и да бъдат предадени в торби 
или чували. Организаторите са подготвили нови изненади и забавления за Празника на 
рециклирането. 

Повечето българи отказват да са приемни родители 

www.klassa.bg | 14.08.2019 | 08:08 
Поне две трети от българите не биха станали приемни родители, дори и да получат добро заплащане 
от държавата. Изводът е от национално изследване, по поръчка на Националната асоциация за 
приемна грижа. 53 % от българите подкрепят децата в риск да се отглеждат в приемни семейства. Най-
висока е подкрепата сред висшистите, които не виждат по-добра алтернатива. „Това е един от 
акцентите в проучването. Другото по-важно е, че 17% от хората смятат, че децата се изпращат за 
приемна грижа заради финансова безизходица на биологичните родители”, коментира пред Нова 
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телевизия социологът Евелина Славкова. Децата най-често се извеждат заради риск в семейството. 
„Рискът не е финансов, а от насилие, неглижиране или липса на капацитет. Изследването показва 
неразбирането на този проблем, а това идва от факта, че той никога не е дискутиран разбираемо за 
хората”, допълни председателят на НАПГ Мирослав Долапчиев. Всеки шести българин би станал 
приемен родител ако получава заплата за това. „Заплатата е издръжката за детето. Така беше зададен 
въпросът при проучването. 16 % от българите са съгласни да станат приемни родители при такива 
условия. Това отново са хората с по-високи доходи, над 39 години – ориентирани кариерно и със 
семейство”, каза Евелина Славкова. standartnews.com 
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