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Новини за членове на БДФ 

 

Благотворителният календар на Fibank вдъхновява да правиш добро 

в. Стандарт | 20.12.2019 | 00:01 
По традиция в началото на декември Fibank (Първа инвестиционна банка) представи своя 
благотворителен календар за идващата 2020 година. 
Събитието се състоя в литературен клуб "Перото", където Fibank, Българската федерация по 
художествена гимнастика (БфХГ) и ентусиастите от приюта за бездомни животни Animal Rescue Sofia 
представиха каузата, която подкрепя новият календар на банката. 
Изящни портрети на младите грации от ансамбъла по художествена гимнастика - девойки и жени, 
прегърнали изоставени животни, подслонени в приюта Animal Rescue Sofia, греят на всеки един от 
дванайсетте месеца. 
Майсторските потрети на фотографа Петър Пешев напомнят картините на старите майстори. В очите 
на изоставените животни грее топлина и обич -онази, която заслужават да получат в своя нов дом и 
при своя нов приятел, който ще се грижи с цялата си любов за своя избраник. 
"Горди сме, че красотата и добротата са част от нашето послание в този благотворителен календар, 
защото тези момичета са героите на нашето време, които блестят като истински диаманти със своята 
прекрасна човешка същност!", сподели Илиана Раева, Президент на БфХГ, и добави: "Обръщам се с 
благодарност към нашите партньори от Fibank, които за поредна година помагат на българската 
художествена гимнастика да върви към своята олимпийска мечта!" 
Надя Станчева, управител в Animal Rescue Sofia, благодари за подкрепата с думите: "Аз вярвам в 
чудесата и виждам добротата, защото те са навсякъде около мен. Всяка усмивка, всяка размахана 
опашка, всеки спасен живот - това са чудесата в моя свят. А те са възможни единствено заради 
добротата на хората. Вярвам, че всеки път е по-лек, когато вървиш по него с приятел. От името на 
четириногите обитатели на приют "фермата" благодаря на Fibank, задето станаха нашият приятел по 
пътя!" 
"Всеки, който желае да се включи и да подкрепи благородната инициатива, може да придобие 
календара срещу сумата от 10 лв. във всеки клон или офис на Fibank, до изчерпване на количествата. 
В края на кампанията банката ще удвои събраните средства, разкри Илона Станева, директор 
"Маркетинг и реклама" на банката. 
Fibank по традиция подкрепя различни благородни каузи през годините, посветени на българския 
спорт, изкуството и редица социално значими проекти. 

Веселка Вуткова, директор "Корпоративни комуникации" във VIVACOM: Дигиталното 
образование е ключът към прогреса 

Един от начините обществото ни да върви напред и да се развива е организациите да инвестират 
средства и идеи в областите, оставящи най-голям отпечатък Върху бъдещето, споделя Веселка 
Вуткова, директор "Корпоративни комуникации" във VIVACOM 
сп. Мениджър | Венцислав САВОВ | 20.12.2019 | 00:01 
Госпожо Вуткова, кои са най-успешните CSR кампании на VIVACOM и чрез какви инструменти 
оценявате тяхната ефективност? 
- През годините се постарахме да установим традиции при провеждането на социално отговорната си 
политика чрез създаване на ясна стратегия при избора на каузи. Според нас бъдещето се гради Върху 
образованието, развитието на регионите, културата, спорта и благотворителността и именно затова се 
стремим да съсредоточаваме усилията си в тези сфери. 
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Най-значимата ни кампания е националната благотворителна кампания "Операция "Жълти стотинки", 
която тази година се провежда за десети път, а в основата й стой безкористното даряване на средства. 
От 2019 г. избрахме нова кауза - събираме средства за Сдружението на олимпийските отбори по 
природни науки. Тъй като както младите, така и образованите с познания и постижения в науките са в 
основата на по-доброто бъдеще, сме много щастливи, че каузата е толкова добре приета от 
обществото. Ефективността на кампанията мога да потвърдя с факта, че тази година имахме много 
голям интерес за партньорство от страна на различни организации и медии, защото припознават 
каузата. 
- Върху какви каузи ще продължите да се фокусирате и кои са новите социални теми, към които се 
насочвате? 
- Бъдещето е в дигиталния свят, а ние вярваме, че дигиталното образование е ключът към прогреса. 
Именно затова и през следващите години фокусът ни отново ще бъде дигитализацията на 
образованието. Ще подкрепяме различни проекти, свързани с внедряването на технологиите и 
иновациите в училищния живот. Инициативата "Образование 4.0" обединява ученици, учители, 
родители, отговорни държавни институции в лицето на Министерството на образованието и науката 
и множество други организации от сферата на образованието, които работят заедно за внедряването 
на иновации в учебната система. Развитието на отделните региони също е насока, в която работим. В 
момента тече петото издание на "VIVACOM Регионален грант" - програма, с която отпускаме средства 
за развитието на местните общини. Тя е свързана със сплотяване на жителите на по-малките населени 
места, мотивиране на младите хора да останат по родните си места и приобщаване на по-възрастните 
към динамичния съвременен живот. Регионалният грант е насочен и към различни инициативи от 
всички краища на страната, свързани със запазването и поддържането на традициите. Тези сфери са 
изключително важни и интересни и със сигурност ни предстоят нови предизвикателства при 
развиването им. 
- Какви ще са CSR тенденциите през 2020 г.? На какви нови модели и подходи, свързани със социалната 
отговорност, трябва да обърне Внимание бизнесът? 
- в днешно време корпоративната социална отговорност е за 
дължителна за Всяка компания -не само в името на добрия имидж, а с идеята тя да открие своето 
място и цел в обществото. Вярвам, че един от начините обществото ни да се развива е организациите 
да инвестират средства и идеи в областите, оставящи най-голям отпечатък върху бъдещето. Според 
нас сред най-важните акценти за идните години е образованието, защото то е в основата на 
създаването на едно будно и социалноотговорно поколение. Технологиите, разбира се, са неизменна 
част от прогреса, а все по-важен става и въпросът с опазването на околната среда, климатичните 
промени и др. 
- Как се измерва възвръщаемостта от CSR инвестициите? 
- Ние не измерваме толкова възвръщаемостта от социалните ни проекти например в подобряване на 
имиджа на компанията, колкото отчитаме как те са се развили и какви обществени проблеми са 
разрешили. С други думи, мерим социалните ползи от тях. През последните девет години, в които 
провеждаме "Операция "Жълти стотинки", успяхме да съберем над 600 хил. лв., с които подкрепихме 
значими социални каузи, свързани с деца. Регионалният грант за пет години е подкрепил над 50 
инициативи от цялата страна, в които сме инвестирали повече от 244 717 лв. Истинската 
възвръщаемост от CSR проектите всъщност не са самите суми, а начинът, по който каузите ни карат да 
се чувстваме. Това да видим, че нашите действия променят бъдещето и помагат за подобряване на 
средата на живот. Те ни карат да се чувстваме пълноценни и да вярваме, че работата ни добавя 
истинска стойност към бъдещето на обществото ни. 
*** 
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VIVACOM е сред Водещите технологични компании на българския пазар. През 2019 г. брандът 
отбеляза своята 10-годишнина. За този период се наложи като един от предпочитаните телеком 
доставчици както за частни клиенти, така и за нуждите на бизнеса и държавните институции. През 
последните години VIVACOM работи усилено в сферата на иновативните решения, свързани с Internet 
of Things, умни градове и облачни технологии. За цялостната си стратегия и политика в областта на 
развитието на иновативни решения VIVACOM получи най-авторитетната бизнес награда на 
Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) в категория "Иновации" за 
2019 г. Компанията следва дългосрочна и устойчива стратегия за развитие на корпоративната 
социална отговорност, като се фокусира в няколко основни сфери -образование, култура, спорт и 
благотворителност. 
*** 
Дигитализацията на образованието е една от Водещите социални каузи на Vivacom 
Привличането на известни и харесвани лица за посланици на социалните кампании е успешна 
практика за популяризирането им. ИВа Доичинова и Йордан Йовчев тази година приканват хората да 
дарят своето ресто в касичките на "Операция "Жълти стотинки" в подкрепа на олимпийските ни 
отбори по природни науки 
*** 
Петото издание на "VIVACOM Регионален грант" Вече е отворено за кандидатстване. Програмата ще 
инвестира 60 хил. лв. В проекти, подкрепящи развитието на местните общности в цялата страна 
*** 
ВЕСЕЛКА ВУТКОВА е директор "Корпоративни комуникации" Във VIVACOM от 2013 а. Преди това е 
била регионален бизнес мениджър за Централна и Източна Европа, Близкия изток и Африка в Sony 
Mobile Communications, Германия. Дълги години е мениджър комуникации в "Ериксон 
Телекъмкшикейшънс България" ЕООД, а по-късно и регионален маркетинг мениджър за Балканите в 
"Сони Ериксон - България". 

"Каритас" и Райфайзенбанк помагат за по-достойни старини на стотици българи 

www.blitz.bg | 17.12.2019 | 16:13 
Голяма част от възрастните хора в България над 65 години живеят в изолация, в отдалечени места, 
много от тях страдат от тежки заболявания, а нямат достъп до необходимите здравни и социални 
услуги. 
За да бъде в подкрепа на възрастните хора в нужда, "Каритас" вече 17 години реализира услугата 
"Домашни грижи", чрез която мобилни екипи от медицински сестри и социални помощници 
посещават домовете им ежеседмично, а в някои случаи и ежедневно. Към момента мобилните екипи 
на "Каритас" се грижат за над 370 възрастни в 14 населени места край Русе, Белене, Пловдив, 
Раковски, София и Малко Търново. 
Услугата "Домашни грижи" осигурява спокойствието на възрастния човек, че изживява старините си в 
своя собствен дом и че може да разчита на грижата и подкрепата на специалисти. Освен с 
професионални грижи сътрудниците на "Каритас" помагат на възрастните с топлото си и приятелско 
отношение. 
Всеки, който желае, може да подкрепи каузата на "Каритас" за по-достойни старини на възрастните 
хора в България, като направи дарение чрез платформата izberi.rbb.bg. Дарителската кампания на 
Райфайзенбанк "Избери, за да помогнеш" подпомага от години дейността на "Каритас". И сега 
банката, служителите ѝ и всички съпричастни хора ще подкрепят усилията на екипите на "Каритас". 
На платформата izberi.rbb.bg са достъпни всички 23 каузи, които набират средства в рамките на 
благотворителната инициатива на Райфайзенбанк. 

https://blitz.bg/ikonomika/karitas-i-rayfayzenbank-pomagat-za-po-dostoyni-starini-na-stotitsi-blgari_news715528.html
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Банка ДСК и Експресбанк с благотворителни събития в подкрепа на ParaKids 

Всяка година Банка ДСК избира да подкрепи различни каузи 
www.dnes.bg | Боряна Павлова | 17.12.2019 | 15:13 
На 9-и и 16-и декември Банка ДСК и Експресбанк организираха поредица от благотворителни събития 
в най-големите си централни офиси в София и Варна. Стотици служители от двете банки се събраха 
заедно на коледни срещи, на които закупиха домашно приготвена от техни колеги храна, ръчно 
изработени бижута и празнични картички, и така събраха средства за децата от ParaKids.  
Всяка година екипът на Банка ДСК избира да подкрепи различна кауза след вътрешно допитване до 
всички служители. За 2019 година това е проект ParaKids на сдружение "Спортен клуб Шарк", който 
популяризира и развива спортни занимания за деца с увреждания и гръбначни изкривявания. В 
програмата се организират курсове по адаптирано плуване, ски, лечебна гимнастика и се осигурява 
специална екипировка, за да могат децата с увреждания да спортуват наравно с техните връстници.  
"За всички нас в Банка ДСК и Експресбанк е важно да обръщаме внимание и оказваме подкрепа на 
уязвимите групи в обществото. Надявам се чрез нашите коледни събития и дарената сума, да 
допринесем макар и с малко за развитието на спорта сред децата с увреждания и да покажем силата 
на общността от хора, които са мотивирани за добри дела", споделя г-жа Виолина Маринова, 
председател на УС и главен изпълнителен директор на Банка ДСК.  
"Голямата цел на ParaKids е да осигури пълноправен достъп на всички деца, независимо с увреждания 
или не, до методики и спортни съоръжения, адаптирани така, че да могат да се използват от всички 
тях. Вярваме, че е важно всяко дете да може да спортува, защото това укрепва не само физическото 
състояние, но и духа и желанието за борба и създаването на приятелства", коментират г-жа Бояна 
Коцева и г-жа Даниела Садикова, основатели на проекта ParaKids.  
Паричните средства, събрани тази година от служителите на двете банки, бяха удвоени от 
мениджмънта на Банка ДСК и общата сума за дарение към ParaKids възлиза на 18 000 лева.  
В своята дейност Банка ДСК и Експресбанк са ангажирани с редица значими проекти в областта на 
корпоративната социална отговорност и устойчивото развитие. Следвайки своята мисия да подкрепят 
общността, двете банки са избрали четири основни фокуса в социалната сфера, които да развиват: 
иновации и подобряване на финансовото образование на деца и младежи, ранно детско развитие, 
развитие на млади таланти в областта на изкуството и инициирани от служителите проекти в областта 
на спорта и дарителството. Най-значимата за екипите на двете банки е каузата за децата и тяхното 
развитие. 

Българските младежи ги е грижа за децата 

www.eva.bg | eva.bg | 17.12.2019 | 11:56 
УНИЦЕФ набира вдъхновяващи и мотивирани младежи, които да станат герои в екипа на „Шампиони 
за децата на УНИЦЕФ “ и да подкрепят мисията ѝ за по-добро бъдеще за всяко дете. За младите 
шампиони това е чудесна възможност както за кариера с кауза, така и възможност да станат част от 
глобалния екип на УНИЦЕФ. Те са посланици на мисията на УНИЦЕФ в България, те са усмихнати и 
позитивни, вдъхновяващи и са връзката между дарителите и най-уязвимите деца. Шампионите имат 
важната роля целогодишно да привличат повече съмишленици за общата кауза и да разширят 
семейството на УНИЦЕФ от редовни дарители. Като основна причина да подкрепят децата в нужда и 
да кандидатстват за „Шампиони за децата“ младите хора изтъкват факта, че им „пука“. Вълнуват се от 
съдбата на децата на България - деца в неравностойно положение и такива, които растат без 
родителска грижа. „Ако ви се вършат добрини и мечтаете работата ви да има кауза – кандидатствайте 
и станете част от екипа на „Шампиони за децата“! Нека заедно подкрепим децата. Защото ни пука!“ – 
коментира Михаела. „Най-лесно е да кажем, че това е работа на държавата и да не променим нищо – 
ако всеки от нас може да подобри с нещо състоянието на тези в нужда – длъжни сме да го направим.“ 

https://www.dnes.bg/pr/2019/12/17/banka-dsk-i-ekspresbank-s-blagotvoritelni-sybitiia-v-podkrepa-na-parakids.433303
https://www.eva.bg/article/38633-Balgarskite-mladezhi-gi-e-grizha-za-detsata
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– споделя мотивацията си Йоана. Как да станете шампион Много млади хора припознават себе си в 
Хари по-добър, Мечо пук, Оле отвори очички или Питър план. Искате да имате суперсили да 
промените света, имате план за бъдещето и ви пука за децата на България - кандидатствайте за 
Шампион тук. Инициативата се изпълнява от екипите „Шампиони за децата“, които ще са 
позиционирани на ключови локации в столицата – площади, градски градини и паркове, търговски и 
бизнес центрове, както и на събития.  

Стартира конкурс за ученици "Млад Благотворител" 2020 

www.ngobg.info | 17.12.2019 | 11:21 
Стартира конкурс МЛАД БЛАГОТВОРИТЕЛ 2020! #младблаготворител От 16-и декември, обявяваме 
старта на конкурса за благотворителни проекти за ученици от 7-и клас до 12-и клас. Кандидатите могат 
да бъдат от цялата страна. За четвърта поредна година фондация „Благотворител“ дава възможност 
на гимназисти да осъществят своя кауза и да променят заобикалящата ги среда. Целта на конкурса е 
да насърчи доброволчеството и да създаде умения в младежите да пишат и изпълнят свой проект. 
Млад Благотворител 2020 ще награди повече проекти. Победителите ще преминат обучение 
„Лидерство и управление на проекти“ с водещи лектори в областта. До 29-и февруари учениците могат 
да подготвят своята идея и да я превърнат в проект. Авторите на 10-те най-добри проекта ще 
представят идеята си във видеоклип пред жури, което ще избере победителите. Каузите на проектите 
трябва да отговарят на една от трите теми: 1. Екология /опазване и грижа за околната среда/ 2. 
Съхраняване на музикалното наследство на България 3. Подкрепа за деца или възрастни в нужда 
Фондацията ще дари средствата за осъществяването на най-смислените и добре аргументирани 
инициативи! ФИНАНСИРАНЕ: 5 проекта ще бъдат финансирани за изпълнение през 2020 година: 1-во 
място с 2000 лв.; 2-ро място с 1500 лв. 3-то място с 1000 лв.; 4-то място с 1000 лв.; 5-о място 1000 лв. 
Самофинансиране: екипите на проектите ще организират дейности за допълнително събиране на 
средства - поне 10% от дарената от фондацията сума. Необходимите документи за кандидатстване: 
ще намерите в сайта на фондацията https://blagotvoritel.org/bg/. Изпращане на готовите проекти на 
office@blagotvoritel.org. Победителите ще бъдат обявени на 25-и март 2020 г. на специална 
церемония. Награда обучение: Представители от екипите на 6 проекта ще получат двудневно 
обучение „Лидерство и Управление на проекти". Други награди: ще има допълнителни награди дори 
за тези, които не са в челните 5 места! 

Достоен живот за хората с интелектуални затруднения 

www.ngobg.info | 16.12.2019 | 13:41 
Репортаж на BTV У нас живеят над 40 хиляди души с интелектуални затруднения. Много от тях 
прекарват деня си затворени, между 4 стени. Как могат да водят достоен живот Милиони ръце по 
цялото земно кълбо помагат в работилницата на дядо Коледа. Едни са малки, други са големи, палави, 
послушни, сериозни, весели. Те са навсякъде по света – в Лапландия, Грендландия, Холандия. Също и 
в България. Те носят магията на празника. Те са пораснали деца, които мечтаят да са обичани, приети 
и ценени. И да има надежда за всички. Една от работилниците на дядо Коледа се намира в Южна 
България, в град Пазарджик. Преобразява се всяка година преди празника. Освен работилница тя е и 
Дневен център за социална интеграция и рехабилитация за младежи с интелектуални затруднения. 
Някои от тях се радват на семейство, други са изведени от домовете за деца. Милен и Мишо са две от 
децата на Могилино. Днес Милен и Мишо са 30-годишни. Живеят заедно в защитено жилище към 
Сдружение „Егида".   Въпреки лошите условия, при които са живели в Могилино, момчетата още 
тъгуват. „Тъгуват. Сещат се за Могилино, сещат се за приятелите, които са имали там, тъгуват за 
приятелите си и за хората, с които са живели“, казва Златка Грудева – Сдружение „Егида”. 
Подготовката по извеждане на момчетата от Могилино започва още преди излъчването на филма 

https://www.ngobg.info/bg/news/119384-стартира-конкурс-за-ученици-млад-благотворител-2020.html
https://www.ngobg.info/bg/news/119368-достоен-живот-за-хората-с-интелектуални-затруднения.html
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„Изоставените деца на България“. Родители на деца с интелектуални затруднения вече търсят 
алтернативна грижа за младежи като тях. По това време вече е създадено Сдружение „Егида“ – 
организация на родители на деца с интелектуални затруднения, които искат да създадат алтернативна 
грижа за тези деца. „Честно казано… като родители… не можахме да издържим… на гледката, която 
видяхме. Нямам думи да кажа какво изживяхме. Ние тогава казахме – няма да допуснем като 
родителска организация да съществуват такива домове и децата да попадат в такива домове. И ще 
направим всичко възможно да няма такива домове!“, споделя Златка. Снимки показват последните 
часове от живота на Милен и Мишо в Могилино. На 9 март 2007 година отпътуват завинаги оттам. 
„Когато ги свалиха от колата и те влязоха в защитеното жилище, имахме тържество същия ден, 
реакцията им беше да седнат на масата, да почнат да лапат, да се тъпчат. Ние се притеснихме, че ще 
им стане лошо“, спомня си Златка. С тях започват да работят специалисти от А и Б. „Всяко нещо се 
постига с малки стъпки. На Мишо - да го накарам да ползва вилица и нож - беше трудно - шест месеца. 
Не мога да ви кажа каква радост беше, когато го научих да използва вилица и нож самостоятелно!“, 
обясни Гергана Павлова, социален работник. „Боравене със собствени вещи, боравене с четка и паста 
за зъби, боравене с елементарни тоалетни принадлежности“, поясни Златка. Връзката, която двете 
момчета създават в Могилино, се запазва и укрепва и в новия им дом. . „Те са неразделни и в момента. 
Даже Милен миналата година беше болен. И когато го нямаше, Мишо беше много неспокоен. И почти 
не спеше, защото Милен го няма. И са супер привързани един към друг“, разказа още Павлова. С 
грижите на специалистите младежите тук се учат на самостоятелност. „Най-важното в нашата работа 
е, че с всеки един трябва да се държиш като с равен, а не да наблягаш на това, което не могат“, поясни 
социалният работник. Младежите са ангажирани в различни дейности, нормални за хора на тяхната 
възраст. В Дневния център работят в защитена среда. „Бизнесът ни се довери и те довършват цикъл 
на торбичките, които видяхте. Всеки си има строго определена работа и се усъвършенства там, където 
може. Всъщност крайният продукт тръгва от този център“, каза още Златка. Младежите получават 
възнаграждение за труда си. То се връща в сдружението като дарение. „Те всеки ден знаят какво са 
изработили. Тези пари те ги събират и организират своята почивка през лятото. Ходят на море заедно 
и знаят защо работят“, обясни тя. От сдружението признават, че бизнесът им се доверява трудно. Но 
остават доволни и вече двама младежи са на постоянен трудов договор. Всяка година преди 
празниците пък получават поръчки за украса. Празничните сувенири продават и на базари. „Всичко 
това е плод на много години труд. Това не е работа от вчера за днес. Хората, които се грижат и хората, 
които ги подкрепят, полагат неимоверни усилия, подхождат човешки към тях със сърце, с любов“, 
казва Златка. Сдружение помага на повече от 80 младежи да живеят достойно - в 3 защитени жилища, 
център за настаняване от семеен тип и два дневни центъра. От 2006-та дейността им е подпомогната 
финансово и от държавата като доставчик на социални услуги. През отиващата си година Мишо и 
Милен са посетени от британската журналистика, която даде гласност на проблемите преди 12 години 
- Кейт Блюит. „Те имат най-прекрасния директор и най-прекрасните специалисти, които се грижат за 
тях. В резултат на това те напредват, имат почасова работа, те наистина са част от обществото и 
участват в дейности“, казва Кейт Блюит, журналист. Впечатленията й от другите посетени жилища от 
семеен тип обаче не са така положителни - макар и да живеят в по-добри битови условия, не се полагат 
достатъчно грижи за интеграция и пълноценен живот. „Това, което видях, са деца, които си блъскат 
главите в стените или драскат по тях. Видях хора, които лежат на пода – изолирани от обществото, 
самотни. Деца, които не ходят на училище. Хора, които нямат шанс за образование или работа“, 
разказва Блюит. Социалното министерство ще провери обстоятелствата: „Въпреки това 
Министерството на труда и социалната политика не приема от единични случаи да се правят 
генерализирани изводи и заключения за процеса на деинституционализация на грижите за деца в 
България“, пишат оттам в позицията си. Преди 10 години държавата започна поетапното да затваря 
домовете за деца, лишени от родителска грижа. За тях се търси подкрепа в общността - например чрез 
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защитени жилища, центрове за настаняване от семеен тип или дневни центрове. Дейностите както за 
децата, така и за други уязвими групи се финансират от държавата, но парите се превеждат на 
общините. Те са възложили изпълнението на 15% от социалните услуги на неправителствени 
организации. „Първите 10-12 години, в които сме изграждали тази голяма мрежа от общински услуги 
нашият основен ангажимент е бил да осигурим покритие, да осигурим достатъчно разнообразие и с 
най-голямата реформа, правена през последните 10 години – закриване на всички домове за деца, 
ние да променим начина на грижа за тези хора“, Зорница Русинова, зам.-министър на труда и 
социалната политика. В специализирани институции все още живеят близо 500 деца. Предстоящи 
реформи за първи път ще сложат акцент върху качеството на услугите и ще поставят критерии за 
хората, които ги предоставят. „Целта ни е все повече да финансираме услуги в общността, които не са 
от резидентен характер. Защото виждаме, че това е много по-ефективно от гледна точка на 
социализация на хората, от гледна точка на превенция“, обясни Русинова. Без подкрепа не е лесно и 
в семейството. През 91-ва, когато е 22-годишна, Светлана разбира, че дъщеричката й е със Синдром 
на Даун. Подложена е на атака да изостави детето. „Понеже ходих всеки ден, докато тя беше в кувьоз, 
това беше всеки ден – какво решихте, какво решихте. Аз не съм имала въобще колебания. И дори не 
съм си и помисляла, че може да има такъв вариант“, споделя Светлана Илиева. Тя обаче среща 
подкрепата на семейството си. След като укрепва, новородената Стиляна се прибира вкъщи. „В 
момента, в който ми казаха, че е вариант да бъде оставена, не мога да си представя, че някой може 
да живее в среда извън семейството. Може би няма нищо по-страшно от това цял живот никой да не 
те е прегърнал, да не ти е казал, че те обича… Не мисля, че някой може спокойно да живее с такава 
болка цял живот“, казва Светлана. И така започва борбата за пълноценното развитие на дъщеря й. 
Стиляна посещава масова ясла, градина и училище. „Страшното стана, когато тя завърши. Защото 
какво правим след това. Тя има диплома, но с качествени оценки, което не й позволява нито да учи. 
Има ТЕЛК, който е 92% с чужда помощ, което не й позволява да работи“, обясни Светлана. В този 
момент отваря врати дневен център към Фондация „Светът на Мария“. Там хората с интелектуални 
затруднения получава специализирана подкрепа и изграждат трудови навици. Крайната цел е да 
бъдат самостоятелни. „Нашата цел е да има надежда за всички. И ние се надяваме от една страна 
обществото да се променя, приемайки хората с интелектуални затруднения, но и от друга страна 
обществото наистина да разбере, че те се нуждаят от професионална подкрепа“, казва Миряна 
Сирийски, програмен директор на „Светът на Мария“. Тук хората с интелектуални затруднения срещат 
подкрепа. . Фондацията  предлага иновативна социална услуга към общината – трудов център, в който 
се развиват уменията на хората с интелектуални затруднения. Придобиват навици в 4 ателиета към 
дневния център – за готварство, битови дейности, за продукция на сапуни и арт ателие. „Ние спазваме 
много стриктен ритъм на ежедневието, в който хората, които посещават дневния център, са 
ангажирани в съответното ателие, в съответните дейности в точно определен ритъм, който 
наподобява ангажимента, който биха имали, когато отидат да работят“, обясни Сирийски. Стиляна 
обича да работи в ателието по битови дейности. Светла пък – в ателието по готварство. „За времето, в 
което посещава този център, аз имам чувството, че тя напредна с пет години в развитието си. Стана 
общителна, усмихната, започна да ми помага вкъщи, защото тук го е научила и иска да ми покаже“, 
сподели Лена Данова, майка на Светла. . Светла попада тук след години пълна изолация от 
обществото. Ражда се здрава преди 35 години. На 2-годишна възраст обаче преживява температурен 
гърч. Следва грешна диагноза, грешно лечение и забавено развитие. „Започна да гледа с блуждаещ 
поглед, не разбираше какво й се говори, не реагираше, никакви чувства, никакви емоции, едно 
същество, което се движи, храни се и нищо повече“, спомня си Лена. Грешката е открита едва след 
няколко години, през които Светла пропуска важни моменти. На 22 години Светла изпада в изолация 
– завършила е училище и няма.  Тя мечтае да работи в кухнята на хотел. А Стиляна – в кафене. 
„Основното, което те искат е да имат работа. Ако ги попитате всеки един от тях, това ще каже – ние 
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искаме да работим и да помагаме на нашите родители“, обясни Светлана, майка на Стиляна. Когато 
специалистите преценят, че хората от центъра са готови, ги насърчават да се включат в трудова 
практика. Например да участват в отделни епизодични дейности или в трудова практика, в която 
развиват опредени умения в незащитена среда. Светла е наета в трудовото предприятие на 
фондацията и получава заплата. „И се чувства много щастлива от това, че може да подпомогне 
семейния бюджет. Няма представа с колко, но тя го подпомага. И е много доволна, че може да си купи 
нещо, с нейните парички!“, казва Лена. До всеки човек, който е включен в трудова практика, има така 
наречения трудов наставник – специалист, който го подготвя за конкретните задължения и който му 
оказва емоционална подкрепа. На него може да разчита и работодателят. „Макар и подкрепата да му 
се променя с времето, той винаги остава на разположение и това дава сигурност на хората с 
интелектуални затруднения. Ако ние само доведем човек до положението да започне работа и не го 
подкрепяме след това, той не може да се справи сам“, казва Миряна Сирийски, програмен директор 
на. Надежда е един от първите успехи на организацията. Наета е на трудов договор още преди 5 
години във фирма за организиране на събития. „Това беше процес. Аз познавах хората, ходех в 
дневния център и започна да ми се разкрива тази картина на хора, до които не сме имали досег преди. 
Така Надето попадна в нашия офис 2015-а“, обясни Мария Арсова, работодател Сега Надежда 
поддържа офиса на фирмата. „Аз съм доволна от работата тук. Правя чайове, кафе, чистя, подреждам. 
И аз правя украсите.“, споделя Надежда. За труда си получава заплата. Разпределя я с помощта на 
социален работник. „Тя във времето по никакъв начин не претупва работата си. Тя я изпълнява с 
еднаква педантичност и го прави перфектно, не се влияе от това колко дълго е била в офиса, дали й 
имам доверие. Всичко се изпълнява като за първи път по най-добрия начин“, обяснява работодателят. 
Любимото й задължение остава приготвянето на кафе за колежките. Благодарение на фондацията 
двама души с интелектуални затруднения вече се чувстват самостоятелни и напускат дневния център. 
Други 30 са заети по различен начин в трудова практика. „За нас най-важното е хората да не виждат 
разлика между един човек с интелектуално затруднение и един човек, който няма такова. Защото, 
когато те не виждат разликата между тях, те се фокусират върху способностите и човешкото. И ние 
вярваме, че всеки човек има способности“, обясни Сирийски. По данни на неправителствения сектор 
у нас живеят 46 хиляди души с интелектуални затруднения.  

Концерт и базар в Белослав сбъдват мечта за бебе 

www.kmeta.bg | Даниела Стоянова | 16.12.2019 | 12:13 
Благотворителен коледен концерт в Белослав организират фондация "Искам бебе" и общинската 
администрация. Той ще се проведе на 18 декември от 18 ч. в киносалона на Народно читалище 
"Съзнание 1926" с участието на танцовата школа "Младост", танцовите състави "Петрича" от с. 
Разделна, "Надиграй ме" от с. Страшимирово и "Искла" от с. Езерово, танцовата формация "Балкански 
ритми" от Варна, спортен клуб по айкидо. На сцената ще се изявят и деца от детските градини и 
училищата в Белослав. 
Входът е на цена от 3 лв., а приходите ще бъдат предоставени на фондация "Искам бебе" за 
подпомагане на двойки с репродуктивни проблеми от общината. Със същата цел средства ще набира 
и базар, на който ще се предлагат ръчно изработени сувенири и коледни сладки. 

Проект на УМБАЛ Бургас е класиран в дарителската кампания "Избери, за да помогнеш" 

www.gramofona.com | Gramofona.com | 14.12.2019 | 19:13 
Проект на Отделението по ревматология на УМБАЛ Бургас участва в тазгодишната дарителска 
кампания "Избери, за да помогнеш". Проектът "За топли ръце и ходила и през зимата, и през лятото" 
има за цел покупка на специализирана апаратура - иновативна дигитална капиляроскопска камера, за 
диагностика на "Феноменът на Рейно", познат още като "Болестта на Рейно" и "Синдром на Рейно". 

https://www.kmeta.bg/koncert-i-bazar-v-beloslav-sbudvat-mechta-za-bebe
https://www.gramofona.com/zdrave/proekt-na-umbal-burgas-e-klasiran-v-daritelskata-kampaniya-izberi-za-da-pomognesh
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Това е състояние на нарушена пропускливост на капилярите на пръстите на ръцете и ходилата. 
Проявява се с побеляване и посиняване на пръстите, най-често при студ. Тези оплаквания може да са 
проява на самостоятелно заболяване или да бъдат симптом на някои от така наречените системни 
заболявания на съединителната тъкан като системен лупус еритематодес и прогресираща системна 
склероза. 
Феноменът на Рейно най-често се проявява при млади жени в детеродна възраст и нарушава 
значително трудоспособността им и ежедневния им физически и емоционален комфорт. Ако 
заболяването не бъде навреме диагностицирано и адекватно лекувано, може да доведе до трайна 
инвалидизация. Основният начин за обективизация на състоянието на капилярите и уточняване на 
диагнозата е капиляроскопията - изследване, при което чрез микроскоп се наблюдават капилярите на 
пръстите на ръцете. Покупката на апаратурата ще даде възможност за съвременна, бърза и обективна 
диагностика на Феномена на Рейно с дигитален запис на самото изследване. Последното ще позволи 
сравнимост на резултатите с последващи изследвание, проследяване на ефекта от прилаганото 
лечение, натрупване на база данни, което във времето ще даде възможност за научна и статистическа 
обработка. 
Пациентите ще имат безплатен достъп до тази съвременна методика, което ще им даде възможност 
за обективно диагностично уточняване, назначаване на адекватно лечение и проследяване на 
резултатите от него. 
Как да дарите средства по проекта можете да разберете тук: 
https://izberi.rbb.bg/proekti/zdravni/za-topli-rce-i-hodila-prez-zimata-i-prez-lyatoto/  

УНИЦЕФ търси мотивирани кандидати за екипа си по фондонабиране „Шампиони за децата“ 

www.rummarinova.blogspot.com | 14.12.2019 | 08:40 
УНИЦЕФ предлага вдъхновяваща възможност за работа с кауза в екипа по фондонабиране. Над20 
младежи и студенти вече са били „Шампиони за децата“ и са подкрепили мисията на УНИЦЕФ за по-
добро бъдеще за всяко дете. Инициативата подкрепят певиците Михаела Маринова и Йоана, както и 
актрисата Радина Думанян УНИЦЕФ набира вдъхновяващи и мотивирани младежи, които да станат 
герои в екипа на „Шампиони за децата“ и да подкрепят мисията за по-добро бъдеще за всяко дете.  За 
младите шампиони това е чудесна възможност за кариера с кауза с гъвкаво работно време. Те са 
своеобразни посланици на работата на УНИЦЕФ в България – усмихнати и позитивни, те са директната 
връзка между дарителите и каузите, за които отиват дарените средства. Шампионите имат важната 
роля целогодишно да привличат повече съмишленици за общата кауза и да разширят семейството на 
УНИЦЕФ от редовни дарители. Като основна причина да кандидатстват за работа в екипа „Шампиони 
за децата“ младите хора изтъкват факта, че им „пука“. Търсят удовлетворение и смисъл в работата си, 
искат да бъдат част от положителната промяна за най-уязвимите деца в България. Инициативата 
подкрепят певиците Михаела Маринова и Йоана, актрисата Радина Думанян, както и влогърите Magi 
San и Dimikask. „ Ако ви се вършат добрини и мечтаете работата ви да има кауза – кандидатствайте и 
станете част от екипа на „Шампиони за децата“! Нека заедно подкрепим децата. Защото ни пука!“, 
коментира Михаела. „Най-лесно е да кажем, че това е работа на държавата и да не променим нищо – 
ако всеки от нас може да подобри с нещо състоянието на тези в нужда – длъжни сме да го направим“, 
споделя мотивацията си Йоана. Много млади хора припознават себе си в образите на Хари по-добър, 
Мечо пук, Оле отвори очички или Питър пан.  
 
 
 
 
 

https://izberi.rbb.bg/proekti/zdravni/za-topli-rce-i-hodila-prez-zimata-i-prez-lyatoto/
http://rummarinova.blogspot.com/2019/12/blog-post_48.html
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Да даряваш извън Коледа с време и усилия -66 000 откриха своята кауза с TimeHeroes 

в. 24 часа | Стоян ИЛКОВ | 14.12.2019 | 00:25 
В този проект ви разказваме истории на българи, които събираме в Клуба на модерните оптимисти, 
защото трендът днес е да вярваш, че ще успееш. И да има кой да те подкрепи. 
Ако винаги сте искали да подкрепите дадена кауза или просто искате да срещнете нови хора и да 
направите добро, може да изберете своята инициатива и да се запишете за доброволец на 
https://timeheroes.org/bg/. Там ще намерите пълна информация за каузата, в която искате да се 
включите. 
Да помагаш, но не с пари а с време и усилия - възможно е с TimeHeroes. Неправителствената 
организация заедно със своя сайт е най-голямата платформа за доброволчество у нас. 
"Нашата идея е да работим, за да има доброволчес ка култура в България. Има — един проблем с 
думата доброволчество, защото тя се разглежда от по-възрастните като нещо от социализма, което не 
е много доброволно. 
От друга страна, има много млади, за които това като идея липсва изобщо", казва Павел Кунчев, 
основател на TimeHeroes. Според него преди да се появи Time Heroes на хората им е било 
изключително трудно да намират каузи, които да са им интересни и които да не подкрепят само с 
пари., а сега това става с лесен достъп през платформата. 
"Опитваме се да създадем общност от хора, които знаят, че има онлайн инструмент и от него да 
получават точна и сигурна информация за истински - неща, които се случват, и могат да вярват на 
всичко, публикувано там", допълва Кунчев. 
Каузите, които са на сайта на организацията, могат да продължават една седмица, в друг случай един 
ден, а понякога могат да отнемат и 5 минути. Те имат социално или културно изражение. Спортните 
инициативи също имат голяма нужда от доброволци. 
Работата в TimeHeroes не е лесна. След като разбира за дадена кауза, екипът започва проверка - дали 
наистина ще има такова събитие, коя е организацията, която стои отзад и каква е нейната история. 
Когато се уверят, че всичко е наред, формацията на сайта си. Стремят се всичко да е ясно и точно 
написано. Така, докато четат, желаещите да даряват получават отговори на всичките си въпроси. 
"След това опитваме да направим много лесна връзката между организатора и желаещите да му 
помагат. 
Организаторът получава съобщение, че някой се е записал и той веднага иска от доброволеца малко 
повече информация. Измерваме това колко е ефективно като контакт. Помагаме на хората, ако имат 
нужда от повече информация, и се опитваме да направим така, че всички да са щастливи", казва Павел 
Кунчев. Убеден е, че екипът му е успял да промени към добро мисленето за това какво е 
доброволческа кауза. 
В момента TimeHeroes има над 1950 инициативи, които са били публикувани, и над 66 хил. души, 
които ползват платформата. 
,Да работиш с доброволци, отнема време и умения. Това, че не плащаш на хората, не означава, че не 
трябва да се отнасяш към тях по същия начин, по който би се отнесъл с хора, на които плащаш. Трябва 
да ги мотивираш, да им е интересно, да им е ясно, да разбират какво ще се случи и защо го правят, 
каква е ползата", вярва Кунчев. 
Чрез обратна връзка TimeHeroes гарантира, че работата с доброволци само ще се подобрява. В края 
на всяка инициатива организаторът получава формуляр, в който отчита реално колко от записалите се 
доброволци са участвали и как са се справили. Самите доброволци също оценяват работата с 
отсрещната страна. 
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"Така събираме информация на всяка стъпка и разбираме къде има проблем и как може да го решим, 
отбелязват от TimeHeroes. 
Най-младите доброволци са от основно училище "Стоян Заимов" в Плевен. Те са 7-годишни и са чели 
книжки на деца в близка детска градина. В много каузи се включват и хора над 70 години. Пенсионерка 
помагала на дом за слепи хора до Южния парк в София. Възрастната жена помагала на незрящите да 
се разхождат. 
"Повечето смятат, че за да си доброволец, трябва да имаш време, да си млад, а не е точно така. Има 
много личности с кариери на високи позиции в големи компании, които помагат като доброволци и 
въобще не говорят за това. Те не се тупат в гърдите и се чувстват добре от това, което правят", обяснява 
Кунчев. Добавя, че първия път, когато се присъединиш към кауза, си притеснен и имаш хиляди 
въпроси, а много желаещи дори се отказват в последния момент. 
Когато отидат на място обаче, виждат, че няма нищо сложно. С доброволчеството хората постепенно 
стават по-енергични и позитивни. 
"Един път като участваш, се отпускаш и започваш да избираш най-правилната за себе си кауза", 
разкрива Павел. 
Студентите ползват доброволчеството като бонус. От TimeHeroes са обсъдили с български 
университети идеята, когато приемат студенти, да дават допълнително точки или предимство за тези, 
които кандидатстват с много добри оценки, но имат и доброволчески опит. Такова правило е прието 
в много университети в чужбина. 
"Тъй като в доброволчеството няма пари, доверието е всичко, с което работим", обобщава Павел 
Кунчев. 

Показват вече 3 години герои, направили нещо смислено и е голям ефект 

в. 24 часа | 14.12.2019 | 00:25 
Вече 3 години TimeHeroes отличава с награди героите в доброволчеството. "Основната ни цел е да 
покажем различни хора всяка година и не да извеждаме най-добрия доброволец или най-добрата 
кауза, или най-успешната организация. Идеята е да покажем човек, който е направил нещо много 
интересно и е имало голям ефект - вижте го. Или тази организация с малко средства е постигнала 
голям ефект", казва основателят на TimeHeroes Павел Кунчев. Той създава неправителствената 
организация през 2011 г. с още трима души. Срещат се на събитие и започват да дебатират по темата 
за доброволчеството, която всеки от тях иска да развие. 
"В началото беше като хоби, вечер 4-мата основатели се събирахме след работа и започвахме да 
обсъждаме идеи. През 2011 г. България беше според официалната статистика на Евробарометър 
последна в ЕС като процент колко хора участват в доброволчески инициативи. 
Беше трудно да започнем, защото в началото организациите се дърпаха", разказва Павел. Той е 
завършил стопанско управление в Софийския универститет. Винаги обаче искал да се занимава с 
реклама и затова започнал да продава реклама на различни места. През 2015 г. Павел решава да се 
посвети изцяло на TimeHeroes. Среща големи трудности с финансирането, тъй като при тях всичко е 
безплатно и трябва постоянно да търсят спонсори. Въпреки това всеки ден ходи с най-голямо 
удоволствие на работа. 
"Чрез работата си имах възможността да се науча как се управляват хора и организация, как да 
направиш така тя да съществува. Как да мислиш нещо ново", споделя Павел своя опит. Тези негови 
качествата му печелят стипендия на фондация "Обама" в Колумбийския университет в Ню Йорк. 

94 ДЕЦА НА ЗАГИНАЛИ И ПОСТРАДАЛИ ПОЛИЦАИ С ВАУЧЕРИ ПО 850 ЛВ. ОТ "ТЕХНОПОЛИС" 
И "ПРАКТИКЕР" 

в. България днес | 14.12.2019 | 00:25 
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94 деца на загинали и пострадали при изпълнение на служебните си задължения полицаи получиха и 
тази година в навечерието на Коледа подаръчни ваучери от "Технополис" и "Практикер". 
Съвместната благотворителна инициатива на МВР и "Видеолукс Холдинг", собственик на двете вериги 
магазини, се провежда по традиция всяка година. 
"Технополис", "Практикер" и десетки други фирми, които са партньори в инициативата на "Видеолукс 
Холдинг", ще получат ваучери на стойност 850 лева. 
Вътрешният министър Младей Маринов и председателят на съвета на директорите на "Видеолукс 
Холдинг" Тодор Белчев посрещнаха в четвъртък 56 от децата в уютен столичен ресторант. Маринов и 
Белчев лично им раздадоха подаръците. 
Останалите 38 подаръка ще бъдат изпратени в следващите няколко дни до всички останали деца на 
загинали полицаи в страната. 
"Гледаме да помагаме на хората, които наистина са направили нещо за обществото, гледаме да го 
направим така, че да приобщим и други фирми около нас, които да помагат и които са съпричастни. 
Утре, ако някой от вас, ставайки на 18 години, дойде и каже: "Имате ли стажантски програми, искаме 
да работим при вас", също ще сте добре дошли. Истината е, че никога няма да се откажем от тази 
идея, напротив - само ще я развиваме и всичко, което можем ние да направим, за което ние можем 
да помогнем, ще бъде направено. Ние сме заедно с вас", каза Тодор Белчев на децата и близките им. 
Инициативата е продължение на дългогодишното партньорство между МВР и "Технополис" за 
подкрепа на пострадалите семейства на служители от системата на МВР. 

Подкрепете кампанията на Ротаракт за семейства в нужда от областта 

www.velikotarnovo.utre.bg | 14.12.2019 | 13:01 
След броени дни младежите от Ротаракт клуб – Велико Търново стартират своята кампания “Купи и 
дари”. Инициативата е събиране на хранителни продукти, които да бъдат раздадени на семейства в 
нужда от града и района. На 19 и 20 декември младите хора ще поставят брандирани колички, където 
желаещите да се включат в кампанията, може да оставят продукти като олио, брашно, подправки, 
вакуумирани колбаси или млечни продукти, консерви и захарни изделия, плодове и зеленчуци, както 
и почистващи препарати.   “Приветстваме, както млади хора, които искат да допринесат чрез 
доброволчество при организацията, така и нови дарители, за да направим добрината наистина 
споделена и пълноценна”. – казват организаторите. Местата, където може да се оставят продукти, са 
супермаркет Стиви (кв. Кольо Фичето), CBA Класико в Мола и CBA Класико на Картала. 

Деца събират дарения за възрастни хора 

За трета поредна година ученици събират дарения в помощ на възрастни и хора с увреждания в 
Северозападна България. Този път към получателите се присъединяват и деца с увреждания от 
социален комплекс в Мездра.  
www.bnt.bg | Цанка Николова | 14.12.2019 | 13:15 
В село Зверино от кампанията "Запази доброто" дарения ще получат 20 пенсионери и самотни 
родители. От кметството ги посочили, тъй като те са и в списъците за социално подпомагане.  
Стоян Петров, кмет на село Зверино: За мен това е една хубава инициатива, която трябва да върви 
напред с годините. Хората от Зверино мисля, че ще бъдат доста позитивно настроени с тази помощ.  
Сред тях е и Иван Ангелов, който отглежда сам петте си деца. Работи сезонно като строител и няма 
постоянни доходи. От няколко месеца е и със счупен крак, след инцидент в гората, докато рязал дърва 
за огрев през зимата. Трудно стига до магазина, за да пазарува. Иван вече е решил и за какво ще 
използва дарените хранителни продукти.  
Иван Ангелов, с. Зверино: Баница ще се направи, ще има скара, като както винаги. Торта ще им взема. 
Благотворителността е нещо, което всеки трябва да го прави.  

http://velikotarnovo.utre.bg/2019/12/14/547182-podkrepete_kampaniata_na_rotarakt_za_semeystva_v_nuzhda_ot_oblastta
http://news.bnt.bg/bg/a/detsa-sbirat-dareniya-za-vzrastni-khora
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Такъв пример за трета година дават и десетина младежи.  
Илияна, инициатор на кампанията: Това, което ни кара да продължаваме да го правим, е усмивките 
на децата, на хората, като видят, че има някаква загриженост, че на някой му пука за тях.  
Катерина, инициатор на кампанията: Мисълта, че има забравени възрастни хора, които няма кой да 
им донесе хляб, няма кой да им донесе брашно, а те сами не могат да отидат, ме кара да си мисля, че 
някой друг трябва да го направи. 
Илияна, инициатор на кампанията: Не просто отиваме да им дадем някакви неща, ние отделяме 
време, говорим си с тях, те ни разказват за начина им на живот. 
55 семейства от градове и села в Северозападна България ще получат хранителни продукти за 
празниците, а даренията са предимно от млади хора. 

Ротарианци събраха над 7 000 лева за децата на Враца 

www.konkurent.bg | 14.12.2019 | 17:25 
Малко над 7 000 лева са били събрани в петък вечерта на благотворителния бал на Ротари клуб във 
Враца, съобщи д-р Веско Василев, президент на организацията. Традиционното събитие събра елита 
на града в хотелски комплекс „Хемус“, а „Конкурент“ беше единствената медия, поканена да го отрази 
– https://konkurent.bg/article/166220/rotarianci-subirat-pari-za-decata-na-vraca-na-blagotvoritelen-bal-
snimki 7 предмета бяха разиграни на търг, а рекапитулацията показва, че те са донесли на 
благородната кауза 4 180 лева. Още 1 800 лева са били добавени от томболата и още малко над 1 000 
лева от продадените куверти, като общата сума, събрани за вечерта е 7 075 лева. Средствата ще бъдат 
използвани за финансиране на профилактична кампания на очното здраве на 5-годишните деца във 
Враца и селата от общината, както и допълване на акцията за поставяне на светещи знаци през всяко 
училище. Голяма чест за врачанския клуб оказа в петък дистрикт гуверньора на „Ротари“ за България 
Митко Минев. Четете повече в „Конкурент“ – вестникът на Северозапада. 

С благотворителен базар ученици събират пари за детската онкология в София 

www.tvevropa.com | 15.12.2019 | 08:43 
Коледните празници наближават и търсенето на подаръци е в разгара си. Множество базари ни 
предлагат интересни предложения с които да зарадваме близките си. Ще ви покажем един 
детски,благотворителен коледен базар – организират го ученици от столичното СУ „Д- Петър Берон“. 
Ивона и Калина са ученички в 5 ти В клас в столичното СУ „Д- Петър Берон“. Те имат съученик , който 
се казва Боби. За съжаление момчето има онкологично заболяване, което не успява да пребори. В 
негова памет децата решават да организират благотворителен коледен базар и парите от него да 
дарят на детската онкология в столицата. В благотворителния базар се включват от всички класове в 
училището, както и родителите и учителите. Всеки дава колкото и каквото може , за да помогне. 
Базарът продължа до 18 ти декември. Преди началото на зимната ваканция учениците ще посетят 
детското онкологичноотделение, за да поднесат подаръци на децата там. Да им дарят усмивки , 
топлина и надежда преди Коледа. 

Част от хората с увреждания могат да останат без лична помощ 

Срокът за кандидатстване изтича, а нуждаещите от асистент са твърде много 
www.nova.bg | 15.12.2019 | 13:10 
Хората с увреждания могат да останат без лична помощ от началото на следващата година. За да не 
стане това, до края на тази, всички желаещи ще трябва да подадат заявление за включване в 
програмата по Закона за личната помощ. 

http://www.konkurent.bg/article/166305/rotarianci-subraha-nad-7-000-leva-za-decata-na-vraca
https://www.tvevropa.com/2019/12/s-blagotvoritelen-bazar-uchenitsi-sabirat-pari-za-detskata-onkologiya-v-sofiya/
https://nova.bg/news/view/2019/12/15/271843/част-от-хората-с-увреждания-могат-да-останат-без-лична-помощ/
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От две години, единият от близнаците на Камелия Михайлова е с диагноза епилепсия. Момченцето 
получавало по 20 пристъпа на денонощие и тя трябва да бъде неотлъчно до него. Майката вече е 
подала документи, следващата година отново да бъде личен асистент на своя син. 
"ПРЕДАЙ НАТАТЪК": Доброволци помагат на нуждаещи се от цялата страна 
До края на годината хората с увреждания могат да подадат заявление, че искат да имат личен асистент 
по Закона за личната помощ в дирекциите "Социално подпомагане" по настоящ адрес. Само в област 
Монтана 690 души вече са подали заявление да имат личен асистент. 
"Има вероятност някои от тях да останат и без асистент, в зависимост от това кога са подали 
заявленията. Затова апелирам още сега тези хора с увреждания да побързат и подадат по настоящ 
адрес документ", заяви Георги Цеков, директор на дирекция "Социално подпомагане" в Монтана. 
Хората с увреждане имат възможност да изберат своя асистент, но ако не го посочат и от общината ще 
могат да им предложат такъв. 

КАМПАНИЯТА "ЖЪЛТИ СТОТИНКИ" СЪБИРА ПАРИ ЗА БОЛНИЦАТА В ХАСКОВО 

в. Монитор | 16.12.2019 | 00:01 
Кампанията "Жълти стотинки - деца помагат на деца" се провежда във Варна. През цялата година деца 
събират дребни монети, а когато ги дарят, помагат на техни връстници да получат по-качествена 
здравна грижа. 
Акцията се провежда в цялата страна от 12 години и винаги средствата са насочени към детските 
отделения на българските болници. Тази година средствата са за детското отделение в 
Многопрофилната болница в Хасково за закупуване на медицинска апаратура. Вече са събрани над 25 
000 лева и са закупени част от медицинските апарати. С парите от декемврийската акция дарението 
ще бъде допълнено. Изискването към дарителите е, когато се носят стотинките, монетите да бъдат 
разделени на 1,2 и 5 в отделни торбички. 

Майстор-готвач и ученици пекоха сладки в благотворителна акция ВИДЕО 

www.marica.bg | 16.12.2019 | 00:25 
Мъфини, сладки и соленки превзеха бившия пивоварен завод "Каменица" за няколко часа в неделния 
ден. Причината - майстор-готвач и ученици от Професионалната гимназия по механотехника се 
впуснаха в кулинарно приключение и готвиха с благотворителна цел. Събраната сума от 901.70 лв. ще 
бъде предоставена на Центъра за деца с интелектуални затруднения към сдружение „Паралелен 
свят“. Така 15-годишният Димитриус  Маринов, заедно със своята майка, бяха приготвили бананова 
торта. „Важно е да се покаже, че има и различни деца, и на тях трябва да им се помогне, независимо 
колко ще струва това“, отбеляза Маринов.   Неговият съученик Станимир Демерджиев пък беше 
донесъл домашно изпечени  бисквити. А майстор готвачът Костадин Шанков почерпи дарителите с 
мъфини по специална рецепта. „Освен торти и мъфини, имаме и една много вкусна домашна пица, 
както и соленки“, подчерта Фани Пейчева, която е учител в гимназията. По думите й в инициативата 
са се включили над  20 деца от двата клуба  по извънкласна дейност - мултикултурно образование и 
културен пъзел.  Събраната сума от благотворителния базар ще бъде използвана  за закупуване на 
обзавеждане на Центъра за деца с интелектуални затруднения, както и за покриване на натрупани 
задължения за наем.  „За да може сдружението да изплати наемите, които дължи ще са нужни около 
8000 лв. Сумата не е никак малка, но всички ние вярваме, че заедно можем да помогнем и да 
направим, така че да се случи коледното чудо“, каза готвачът Костадин Шанков.   Наемът на 
помещението е 750 лв. Това обаче не са единствените харчове на сдружението. Само за  отопление 
през зимата месечната сума за издръжка на сградата набъбва с още 200 лв. „Да не говорим за 
човешкия ресурс – за заплатите на хората. Бих искала да отбележа, че все още има добронамерени 
хора, които идват и ни помагат безвъзмездно. Ние, самите родители, също работим безвъзмездно. 

https://www.marica.bg/galerii/maystor-gotvach-i-uchenici-maystoriha-sladkishi-v-blagotvoritelna-akciq
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Направихме обаче социално предприятие и младежите, който работят там са на трудов договор – най-
малкото трябва да им плащаме осигуровки и някакво възнаграждение“, коментира Кремена Стоянова, 
родител на младеж с интелектуално затруднение  и председател на сдружение „Паралелен свят“.  В 
социалното предприятие младежите изработват картички и сувенири от хартия и глина.  Освен това 
Центърът има нужда и  от закупуване на оборудване. „Трябват им електрическа печка и лаптоп, на 
който чрез различни програми за рисуване,подрастващите да развиват уменията си , да различават 
цветовете и фигурите.  Нуждаят се и от различни интерактивни дъски и игри, които пак развиват 
мисленето им“, отбеляза  Николета Благоева, учител в  ПГ по механотехника.  

Деца даряват на деца в Столичната библиотека 

www.duma.bg | 16.12.2019 | 00:30 
Традиционният Коледен благотворителен базар на Столичната библиотека и НЧ "Бели брези 2007" бе 
открит преди дни. Под наслов "Деца даряват на деца" се предлагат предмети, изработени от 
малчуганите. Цената е символична - 2 лева, а със събраните от продажбата средства се купуват 
специални дидактични средства за обучение на деца със специфични образователни потребности. 
Организаторите учтиво канят всички да посетят благотворителния базар и да закупят своята Коледната 
картичка от него в името на тази благородна кауза. Базарът ще бъде отворен до 31 декември в 
партерното фоайе на Столичната библиотека. 

Доброволческа кухня изхранва 150 души в Благоевград 

www.blagoevgrad.eu | 16.12.2019 | 08:53 
Близо 150 души всяка неделя получават безплатна порция топла храна от кухнята за бедни в 
Благоевград. Социалната трапезарията, която е отворена към храм „Свети Николай Чудотворец“ в 
града работи само с дарения на храни и средства вече повече от 3 години, информира БНТ. За 
безплатния обяд в храма идват хора от целия град. Най-често това са възрастни мъже и жени, които 
живеят сами. Сред посетителите са и семейства на наркозависими, както и самотни родители. Над 25 
са доброволците, които се редуват да помагат в кухнята всяка седмица. Повечето от тях, както и 
дарителите на продукти и средства за социалната трапезария, желаят да останат анонимни. 
Надеждата на хората, инициирали създаването на кухнята за бедни е примерът им да бъде последван 
и от останалите църковни храмове в Благоевград, и през цялата седмица да има място, от където хора 
в затруднено положение да могат да получават безплатен топъл обяд. Освен топъл обяд, за 
предстоящите Коледни празници доброволците към кухнята и църковните служители от храм „Свети 
Николай Чудотворец“ са подготвили малки изненади за всички свои редовни потребители. 

Благотворителни инициативи за Коледа в Несебър събраха средства за деца в нужда 

www.flagman.bg | Автор: Флагман.БГ | 16.12.2019 | 11:43 
4503 лв. е събраната сума от благотворителния базар, който се проведе в продължение на два дни – 
14 и 15 декември По традиция в дните преди Коледа в Несебър се организира благотворителен базар, 
на който се събират средства за хуманни каузи. И тази година несебърските граждани показаха, че са 
с щедри сърца. 4503 лв. е събраната сума от благотворителния базар, който се проведе в продължение 
на два дни – 14 и 15 декември на площад „Жулиета Шишманова“ в Несебър. Средствата са 
предназначени за нуждаещи се деца, а зад успеха на каузата стоят общите усилията на участниците и 
посетителите на базара, които показаха, че няма нищо по-хубаво преди големите християнски 
празници от това, да отворим сърцата си за доброто, да бъдем съпричастни с болката и да помогнем 
на нуждаещите се. В първия ден на проявата жителите и гостите на града, решили да посетят 
благотворителния базар, се радваха на изпълненията на децата от Школата по медни духови 
инструменти с ръководители Денис Гонсалвеш и Стоянна Вълкова към ОДК Несебър. В програмата на 

https://www.duma.bg/detsa-daryavat-na-detsa-v-stolichnata-biblioteka-n205447
https://www.blagoevgrad.eu/dobrovolcheska-kuhnya-izhranva-150-dushi-v-blagoevgrad.html
https://www.flagman.bg/article/203433
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събитието се включиха и  Танцово студио „Заря“ и Фолклорна група „Незабравка.  В благородната 
акция за събиране на средства за деца в нужда участваха ОДК-Несебър, ДГ „Яна Лъскова“ – Несебър, 
Местна младежка организация “Морал“ и членовете на танцовите  групи „Заря“ и „Незабравка“. На 
базара се предлагаха красиви и оригинални ръчно изработени сувенири, сурвачки и разнообразни 
домашно приготвени кулинарни изкушения. Събитието бе организирано от Община Несебър. За 
поредна година и учениците от СУ ”Любен Каравелов” – Несебър, заедно със своите учители и 
родители организираха благотворителен коледен базар. Те отвориха душите и сърцата си за деца в 
неравностойно положение и такива, нуждаещи се от лечение. Ученици, учители, родители, приятели 
и граждани изкупиха уникални ръчно изработени картички, сурвачки, коледни играчки, сувенири, 
напитки и всевъзможни кулинарни произведения, същинско постижение на кулинарното изкуство. По 
традиция зад отрупаните с експонати щандове застанаха момичетата и момчетата - активисти на 
Българския Младежкия Червен кръст в училището с ръководител Паунка Русева, доброволци от 
Фондация „Международна награда на херцога на Единбург – България“ с лидер Ваня Митева, както и 
техни приятели. Логистична подкрепа оказаха родители и класни ръководители.  По решение на 
ученическите съвети под ръководството на педагогическите съветници г-жа Станкова и  г-жа Бакалова, 
част от събраните средства в размер на 3686.59 лв. ще бъдат предоставени по банков път за 
подпомагане  на дете от несебърското училище, а друга част ще постъпят в сметката на „Българската 
Коледа“. С организирането на базарите учещи и работещи в СУ ”Любен Каравелов” и жителите и 
гостите на града участвали и посетили събитието на пл. „Жулиета Шишманова“ доказаха, че сърцата 
им са отворени за всяка благотворителна каузa с надежда всички заедно да сътворим добри дела.    

Болница "Св. Иван Рилски" с по-добра диагностика на деца с епилепсия 

news.bg | Диляна Панайотова | 16.12.2019 | 12:11 
Ценно дарение от Българската Коледа получи болница "Св. Иван Рилски". Благодарение на това деца 
с изключително сложни огнищни епилепсии ще получат възможност за диагностика на нивото на най-
добрите епилептични центрове в света. 
Дарението позволява едновременно извършване на ЕЕГ и ЯМР. Досега това не е било възможно, тъй 
като обикновените електроди, с които се регистрират ЕЕГ, съдържат метални елементи, които 
потенциално създават артефакти поради магнитни взаимодействия и водят до неприемливо 
загряване. Комбинираното изследване ЕЕГ и ЯМР спада към един от трите признати метода в света на 
най-високотехнологична локализация на източника. 
Над 20 пациенти с тежка епилепсия са оперирани в Центъра по функционална неврохирургия на "Св. 
Иван Рилски" за последните десет години. В повечето случаи става въпрос за деца, тъй като болестта 
се проявява най-често в детска възраст. При около 70% от пациентите е постигнат пълен контрол над 
епилептичните пристъпи. 
Децата с епилепсия у нас са около 30 000 
Хората с епилепсия в страната са около 50 000 
Доцент Красимир Минкин каза, че това изследване спада към най-високотехнологичните центрове. 
Смятаме го за едно нововъведение, което ни поставя в челния списък на центровете по света, които 
се занимават с хирургия на епилепсия, похвали се Минкин. 
Това изследване е трудно за осъществяване, изтъкна и доцент Петя Димова и обясни, че се получава 
изключително точно измерване и при най-сложните пациенти. Доктор Марин Пенков изтъкна, че 
методът е безценен. С едно изследване ще се получава повече информация как работи мозъкът. 
Методиката ще е много по-точна и ще се скъси времето за диагностика, а операцията ще бъде 
минимално травматична. 

https://news.bg/health/bolnitsa-sv-ivan-rilski-s-po-dobra-diagnostika-na-detsa-s-epilepsiya.html
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Благотворителен бал в Сатовча събира средства за деца сираци 

www.kmeta.bg | Даниела Стоянова | 16.12.2019 | 12:13 
Община Сатовча организира за десета поредна година благотворителна инициатива в подкрепа на 
деца сираци и деца с увреждания до 16-годишна възраст. Стотици дарители и благодетели през 
годините са били съпричастни с кампанията, която набира средства за нуждаещи се деца и младежи. 
Тази година благотворителният бал ще е на 20 декември. На събитието ще се проведе търг с 
наддаване за различни предмети и сувенири, които са изработени от деца и възрастни. С всяка 
изминала година броят на дарителите се увеличава. Специална комисия пък разпределя събраните 
средства. 
"Нашата цел е да помогнем на децата, на които им предстои абитуриентски бал догодина. След това, 
според събраната сума, се прави разпределение на средствата за останалите деца", каза кметът на 
община Сатовча - Арбен Мименов. Той призова жителите и гостите на общината, бизнеса и 
институциите да подкрепят благородната кауза. 

„Бъдеще за децата" и приятели канят казанлъчани на „Hand made за кауза“ 

www.ngobg.info | 16.12.2019 | 13:40 
„Бъдеще за децата“ и приятели канят казанлъчани на „Hand made за кауза“   От днес, 16 декември, 
екипът на сдружението стартира „Нашата ДОБРОволческа Коледа“. Благотворителната инициатива ще 
продължи до 23-ти декември и е в подкрепа на мащабната кампания на АГ – отделението в 
Многопрофилна болница „Д-р Христо Стамболски“ гр. Казанлък. Целта ѝ е да бъдат набрани средства 
за закупуването на второ модерно родилно легло и гинекологичен стол, както и подмяна на 
бебешките легла в отделението, за постелъчно бельо и други консумативи за нуждите на 
новородените и майките. При старта й в началото на месеца, организаторите на „Дай живот в Казанлък 
- да подкрепим родилно отделение“ призоваха граждани, представители на бизнеса, медии, 
институции, училища, детски градини, социални услуги и изобщо всички ДОБРОтворци да се включат 
в инициативата чрез изработване на коледни играчки, сувенири или украса за елха, да ги изпратят или 
занесат лично в сдружението." И ето, че ДГ № 7„Буратино", ДГ №18 „Пчелица", ДГ №17 „Славейче",  ДГ 
№9 „Слънчице", ДГ №16 „Роза", ОУ „Паисий Хилендарски", ОУ „Чудомир", ОУ „Георги Кирков", ПГ 
„Иван Хаджиенов" и Дневен център за деца с увреждания – гр. Казанлък ни изпратиха  предметни 
дарения, които ще бъдат предложени на нашите съграждания в рамките на 
специален  благотворителен щанд от 16-ти до 23-ти декември, в Коледния базар в центъра на града. 
С ръчно изработени Коледни сувенири и красоти се включва и новосъздадения Център за трудова 
адаптация и социализация. Младежи с увреждания, които са част от проекта „Социално включване 
чрез заетост“, заедно с екипа на сдружение „Бъдеще за децата“ се постараха да изработят с много 
любов и старание специални коледни картички, сувенири и играчки. Те с радост подкрепят 
кампанията инициирана от Общината, местната болница и нашата организация и ще ви очакват всеки 
ден от 10:00 до 16:00 часа, на благотворителния щанд „Hand made за кауза“, където всеки желаещ 
може да направи дарение срещу специален коледен подарък. Сдружение „Бъдеще за децата" започва 
проект „Социално включване чрез заетост“ с основна цел да се осигурят условия и подкрепяща среда 
за включване на пазара на труда на хората с увреждания и създаване на предпоставки за тяхната 
социализация в обществото. Целева група са хора с различен тип увреждания. Дейностите на проекта 
са в три насоки. Първата е пряко свързана с повишаване възможностите на хората с увреждания, 
техният капацитет. В рамките на тази дейност бе създаден Център за трудова адаптация и 
социализация, където хора с увреждания и техните семейства могат да получават комплексни 
интегрирани услуги от квалифициран екип от специалисти. Втората дейност цели да подкрепи човека 
с увреждане на работното място като осигури настойници, които го придружават в периода му на 
адаптация. И третата дейност - провеждане на дългосрочна кампания за промяна на нагласите към 

https://www.kmeta.bg/blagotvoritelen-bal-v-satovcha-subira-sredstva-za-deca-siraci
https://www.ngobg.info/bg/news/119369-бъдеще-за-децата-и-приятели-канят-казанлъчани-на-hand-made-за-кауза.html
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хората с увреждания. Тя протича успоредно с всички дейности на проекта и акцентира върху 
възможностите и потенциала на хората с увреждания, върху позитивната роля, промяната и влиянието 
върху обществото.  Повече за проекта и ОП Човешки ресурси. Проектът „Социално включване чрез 
заетост“ се реализира по Оперативна програма Човешки ресурси 2014-2020, съфинансирана от 
Европейския съюз чрез Европейски социален фонд.   Набраните средства Сдружение „Бъдеще за 
децата” ще дари за обществената кауза „Дай живот в Казанлък - да подкрепим родилно 
отделение“.    Нека заедно помогнем!   Очакваме в „Нашата ДОБРОволческа Коледа“ да се включат и 
още приятели! 

Засадихме още 200 млади тополи за дом на царските орли 

www.ngobg.info | 16.12.2019 | 13:41 
В началото на декември екип на LIFE проекта „Земя за царския орел“ на Българското дружество за 
защита на птиците и доброволци засадиха още 200 млади тополови дръвчета в три площадки в 
защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000 –  две площадки в „Сакар“ и една в „Западна 
Странджа“. С тях общият брой на засадените досега дръвчета (топола и дъб) от началото на проекта 
досега става 1700 в общо 30 площадки с обща площ 28 дка. Освен новите площадки, екипът засади и 
много нови дръвчета в предишни площадки на мястото на такива, увредени от животни. Младите 
тополи са засадени по поречията на реки и потоци с цел след време да приютят гнезда на царски орли 
в короните си. Основните дървета, използвани за гнездене от вида, са именно тополите, следвани от 
различни видове дъб. Една от главните причини за увреждане на гнездовите местообитания на 
царския орел е масовото изсичане на тополите през последните 15-20 години. Засаждането на новите 
дървета е важна част от природозащитните дейности, извършвани по проекта, за подобряване на 
гнездовите и хранителните местообитания на вида. Предстои още едно последно залесяване на 
дъбови фиданки през февруари. 

Подпомагат над 1000 души от община Кюстендил в благотворителната инициатива "Бъди 
Човек“ 

За съжаление има много възрастни хора, които живеят в крайна бедност - нямат дори врати и 
прозорци, разказа Ангела Николова 
в. Вяра, Благоевград | 17.12.2019 | 00:01 
Възрастни хора от Кюстендил и 60 села на общината ще получат за предстоящите празници подаръци 
чрез инициативата "Бъди Човек“. Кампанията по разнасянето на пакетите продължи до неделя. През 
следващия уикенд ще бъдат доставени и останалата част от пакетите, като общият брой на хората, 
които ще получат дарове за коледната и новогодишната трапеза, е над 1000. Това изчисли една от 
организаторките на акцията - Ангела Николова. 
Около 50 доброволци от Кюстендил, само млади хора, откликнаха на призива в социалните мрежи на 
инициаторите и се включиха с доброволна помощ за разнасянето на пакетите и в най-отдалечените 
села на общината, със собствените си автомобили. 
Благотворителна инициатива "Бъди Човек“ върви за осма поредна година в Кюстендил. Инициатори 
са младежи, обединени около идеята да зарадват колкото се може повече хора с различни 
хранителни продукти за предстоящите празници. 
Хранителните продукти се набират в пунктове в Кюстендил и София, а всяка поредна година 
желаещите да даряват се увеличават. Освен от София и Кюстендил, дарения чрез куриерски фирми 
пристигат и от цяла България. "Това са хора, които са научили за нас от социалните мрежи и въпреки 
че такива групи има в цяла България, те настояват да направят даренията си за хора от Кюстендилско“, 
разказа Николова. 

https://www.ngobg.info/bg/news/119367-засадихме-още-200-млади-тополи-за-дом-на-царските-орли.html
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През тази година и друга организация им предложила партньорство, благодарение на която се 
доставят и топли завивки на възрастни хора. "За съжаление има много възрастни хора, които живеят 
в крайна бедност - нямат дори врати и прозорци. През тази година, след като установихме, че има и 
такива, които не могат да си сготвят сами, им предоставяме и готови за консумация консерви, които 
дарителите пращат. Предстои да разнесем и храна, приготвена и предоставена от две кюстендилски 
заведения, разказа още Ангела Николова. 
Тя споделя, че хората по селата вече ги очакват, а често ги посрещат с рецитации на стихове или песни. 
Въпреки че организацията е доста трудна, удовлетворението ни накрая е голямо, разказа Николова. 

11310 лв. събра благотворителният бал на троянското читалище 

в. Ловеч Прес | 17.12.2019 | 00:01 
"На бал като на бал" - под този наслов премина традиционният коледен благотворителен бал, който 
троянското читалище "Наука - 1870 г." организира в края на всяка календарна година, съобщават от 
там. 
Гостите на бала-хора от бизнеса на града, представители на учебни заведения, неправителствени 
организации и други партньори на културната институция, бяха посрещнати във фоайето на ресторант 
"България" от д-р Виолета Койновска - председател на читалището, и секретаря Станка Марешка, и 
получиха коледни сувенири – панделки брошки. Официални гости на празника бяха кметът на Троян 
Донка Михайлова, народният представител Иван Миховски, Петър Петров - собственикът на фирмата, 
която извърши ремонтните дейности в читалището, и много други. Тук бе и най-големият дарител на 
читалището -бизнесменът Марин Радевски. 
Началото на празничната вечер беше дадено по изненадващ и нетрадиционен начин - импровизиран 
хор от читалищното настоятелство и екипа на читалището влезе в салона на ресторанта, пеейки Тиха 
нощ, свята нощ" в съпровод на трите китари на Добромир Дишев, Веселин Дудевски и Михаил Иванов. 
Прекрасната водеща на вечерта Вихра Петрова откри официалната част, като обяви, че традиционният 
благотворителен коледен бал на читалището тази година се провежда в навечерието на една значима 
годишнина -150 години от началото на читалищната дейност в община Троян, и каузата е "150 години 
читалище". Със събраните средства ще бъде финансирано издаването на книга със заглавие "Пътят на 
читалището"-история на НЧ "Наука -1870 г." -Троян, от основаването му до днес, и изграждането на 
външно осветление на сградата. Целта е да бъдат събрани поне 10 хил. ле. Средствата се събират чрез 
продажба на куверти, дарителска кутия, томбола и търг на ценни и художествени предмети. 
Последва приветствие и отчет на председателя на читалището д-р Виолета Койновска за разходването 
на събраните парични средства от коледния благотворителен бал миналата 2018 г. Гостите поздрави 
и кметът Донка Михайлова. 
След това водещата Вихра Петрова обяви имената на дарителите, благодарение на чиито големи 
сърца и щедри души стана възможна реализацията на благотворителната вечер. Тя разясни новия 
начин на провеждане на томболата и обяви предметите за търга - един от основните източници на 
доходи в дарителската кампания. 
Последва музикален поздрав от дует "фантазия" - Мариета Куцарова (флейта) и Амория Маркова 
(пиано) към всички гости на вечерта. По-късно в програмата участие взеха и сем. Иванка и Валентин 
Бечеви с един впечатляващ валс, последвани от още един танц - Станислав Анастасов, ръководител на 
танцово аудио "Бордо", и неговата партньорка. 
Специална изненада на вечерта беше гостуването на Веселин Маринов, който беше поканен от Марин 
Радевски. 
В 21.30 ч. Румен Димитров даде началото на търга, в който бяха разиграни пет дарени предмета; торта 
- от Христо Ковачев, собственик на сладкарница "Спавея"; нож - от Велички епископ Сионий, подарен 
му от кмета на Батак; картина на художника Иван Хаджийски; африкански стенни фигури от Кения и 
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фино гравирано щраусово яйце върху поставка от бивни на брадавмчеста свиня, закупено от Намибия 
- и двете дарение от Мария Нанкова. 
Най-активни в наддаването бяха бизнесмените Петър Петров и Марин Радевски, както и нотариус 
Маргарита Гладкова. Петър Петров спечели тортата, която дари на детска градина "Синчец" в града, и 
щраусовото яйце, което пък остави в дар на читалищния секретар Станка Марешка. Маргарита 
Гладкова в оспорвано наддаване с Марин Радевски спечели ножа, дарен от Велички епископ Сионий. 
Африканските стенни фигури станаха собственост на шефа на "Калинел", както и картината на 
художника Иван Хаджийски. 
След търга импровизираният читалищен хор поднесе още едно изпълнение - този път на песента "Над 
смълчаните полета" -изпълнение, което внесе много емоция във вечерта. 
През цялата вечер гостите на бала се наслаждаваха на хубава и умело подбрана музика от диджея на 
вечерта Николай Стойчев, който успя да задоволи всички вкусове и предпочитания. 
И тази година целта на благородната кауза на Народно читалище "Наука -1870 г." беше изпълнена. 
Председателят на комисията Стела Маринова обяви размера на събраните средства -11 360 лв. Това е 
най-голямата сума, събирана на коледен благотворителен бал на читалището изобщо досега. 

Деца събират храни и играчки за приютите на отец Иван 

В даренията за нуждаещите се от Нови хан и Якимово могат да се включат всички русенци 
в. Бряг, Русе | 17.12.2019 | 00:01 
Деца от Русе за поредна година помагат на връстниците си от приютите на отец Иван. 
Благотворителната кампания за набиране на дарения се организира в навечерието на Коледа по 
инициатива на русенска бизнес дама, зад която застават и учениците. Най-активни отново са децата 
от ОУ "Любен Каравелов", подкрепени от родителите и учителите си. Те събраха дарения за нуждите 
на двата приюта в Нови хан и Якимово. 
"Това включва хранителни пакетирани продукти, завивки, битова техника, която е работеща, може и 
да не е нова. Децата донесоха много играчки, защото освен хранителните продукти, те мислят, че 
трябва да има за питомците на приютите играчки и украса за елха. Когато имаме повече, да дарим на 
тези, които имат по-малко", сподели началният учител и координатор на акцията в училището Илка 
Тотева. 
В инициативата са се включили и граждани, които също искат да помогнат. За първи път в акцията 
участват и учениците на Математическата гимназия. 
За хората, които все още искат да помогнат, дарения се събират до вторник, 16 часа, и в склада на 
"Сиана Комерс"ООД на адрес Русе, ул. "Търговска" 3 ( зад Търговия на едро ). В сряда фирмата ще 
транспортира безплатно даренията до двата приюта. 

Доставиха видеоларингоскоп на търновската Неонатология 

в. Янтра Днес, Велико Търново | Весела БАЙЧЕВА | 17.12.2019 | 00:01 
Отделението по неонатология в МОБАЛ "Д-р Ст. Черкезов" във В. Търново вече разполага с 
видеоларингоскоп. Той е закупен със средства, постъпили от благотворителна кампания. Началото й 
бе дадено през октомври от младо семейство, което дари на Неонатологията 1000 лв., събрани на 
сватбеното им тържество. След това друга двойка предостави 1022 лв., след като предварително 
помолили гостите на сватбата си да не носят цветя, а определената за тази цел сума да дарят в 
подкрепа на благородната инициатива. 
В навечерието на Деня на недоносените деца зад каузата застана и Музикално-драматичният театър 
"Константин Кисимов", като представи детския благотворителен спектакъл "Патиланци". Средства, 
събрани от продажбата на билети, бяха дарени за видеоларингоскопа. По време на представлението 
стотици деца и родители оставиха средства в определените за това дарителници. Събрани бяха 703 
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лв., с което общата сума достигна 3567 лв. от необходимите общо 5000 лв. След обявяване на 
събраната сума от специализираната фирма за доставка на медицинска апаратура решават да 
подкрепят каузата на единствената Неонатология в областта, предоставяйки апарата за 3567 лв., 
колкото са постъпили чрез дарения. 
Видеоларингоскопът, необходим за по-лесното и безболезнено интубиране на новородените деца и 
точното неинвазивно приложение на сърфактант, вече е доставен в отделението. Жестът трогна 
изключително екипа на Неонталогията и всички работещи в областната болница. 

8295 лв. събра Коледният бал на ТД "Трапезица 1902" 

в. Янтра Днес, Велико Търново | Весела БАЙЧЕВА | 17.12.2019 | 00:01 
8295 лв. бяха събрани на Коледния благотворителен бал на Туристическо дружество "Трапезица 
1902". Средствата са за мащабния проект за реконструкция, обновяване, оборудване и обзавеждане 
на творчески център " Къща за изкуства, култура и занаяти" в парк "Ксилифор" край В. Търново. От 
куверти са събрани 3710 лв., а от томболата - 700 лв. Останалите пари са постъпили от продажбата на 
аксесоари, търг на фотоси, скулптури и керамика и от дарителницата. На благотворителното събитие 
присъстваха 140 гости. 
Коледният бал е първото събитие от поредицата инициативи, свързани с реализирането на проекта, 
които ще продължат в следващите 3 г. По предварителни прогнози за творческия център са 
необходими около 250 000 лв. Със средствата ще бъде направена реконструкция на съществуващата 
странноприемница, която ще бъде превърната в Къща за изкуство, култура и занаяти. 
Всеки, който иска да подкрепи инициативата за създаване на творческия център, може да го направи 
и с дарение на разкритата сметка: ТД "Трапезица - 1902" с IBAN: BG35 UNCR 9660 1093 6537 10 BIC: 
UNCRBGSF; УниКредит Булбанк - гр. Велико Търново 

Над 100 души получиха пакети с храни от кампанията "Коледен звън" 

в. Янтра Днес, Велико Търново | Весела БАЙЧЕВА | 17.12.2019 | 00:01 
Над 100 души в неравностойно положение получиха пакети с хранителни продукти, осигурени 
благодарение на кампанията "Коледен звън". Инициативата на бизнесмените Севдалин Кръстев и 
Ярослав Матоуш подкрепиха много дарители от региона. 
Първоначално помощта беше насочена към бездомни, социално слаби, възрастни и самотни хора от 
В. Търново и Г. Оряховица, но бяха зарадвани и нуждаещи се от Долна Оряховица, Самоводене и 
Бреговица. Хората получиха боб, леща, ориз, захар, консерви, сухи супи, бульони, чай, консерви, 
сладки и плодове. 
Към всеки пакет имаше и картичка, изработена от децата от втори клас в ОУ "Св. св. Кирил и Методий" 
в Долна Оряховица и група "Червена шапчица" на ДГ "Ален мак" в Г. Оряховица. Хората получиха 
пакетите в домовете си, разнесени от Севдалин и Ярослав. В събота в клуб "Вселената" - при Севдо" 
освен пакета с продукти нуждаещите бяха зарадвани и с топъл обяд от супа, основно, питка, кафе и 
плодове. 
"В тазгодишната кампания се включиха над 30 дарители. Благодарни сме на всеки, независимо от 
размера на направеното дарение. Инициативата "Коледен звън" се оказа много успешна, затова ще 
продължим и занапред, както го правим вече 8 години", сподели Ярослав Матоуш. 

Габровски жени „изплетоха топлина“ за стотици хора в нужда 

www.gabrovonews.bg | 16.12.2019 | 14:38 
Габровските майсторки на плетивата отново бяха едни от най-активните участници в благотворителна 
кампания на фондация „Има начин“- „Изплети топлина“. Те дариха своите умения и време на хора, 
останали без дом или изпаднали в нужда. За втора поредна година Центърът за работа с доброволци 

http://www.gabrovonews.bg/news/152916/
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към Община Габрово стана координатор на благотворителната кампания за габровския регион и 
пункт, в който десетки наши съграждани дариха прежда или донесоха изплетени артикули. Резултатът 
от кампанията за Габрово е повече от успешен – изплетени и дарени са 256 чифта терлици и чорапи, 
38 шала, 34 шапки, 4 ленти за глава, 13 комплекта шапка със шал, 6 чифта ръкавици, 28 пуловери и 
елеци, обявиха от администрация на кмета. снимка: Община ГабровоПървите, които получиха от 
изплетената „топлина“, са бездомните жители на Габрово, за които Община Габрово е осигурила 
подслон за зимните месеци. Останалите плетива ще бъдат изпратени в различни краища на страната 
за хора в неравностойно положение. Община Габрово е единствената Община в страната, която става 
координатор на националната благотворителна кампания „Изплети топлина“. Благодарение на 
активното включване в нея на социалните услуги за възрастни в града ни и на читалища от близките 
села, габровският регион стана пример за доброта и съпричастност. Специална благодарност за своето 
добротворство заслужават Дневен център за пълнолетни лица с увреждания, Дневен център за стари 
хора, Клуб на инвалида, НЧ „Дядо Стойно – 1927“ – с. Поповци, НЧ „Постоянство -2012“ – с. Армените, 
НЧ „Наука – 1902“ – с. Враниловци, НЧ „Зора – 1929“ – с. Харачери, НЧ „Светлина 1927“ – с. Жълтеш, 
Магдалена Тодорова, Татяна Пеева, Николинка Данкова, Мария Колева, Божидара Калицова и още 
много дарители, пожелали анонимност.  

 „Жълти стотинки“ за бездомни животни в Казанлък продължава 

www.presstv.bg | 16.12.2019 | 15:16 
Акция „Жълти стотинки“, която целогодишно призовава казанлъчани да отделят монети за 
безпризорните животни в града, продължава и предколедно. „Броени дни ни делят от Коледа. Нека 
отворим сърцата си, нека бъдем малко по- добри“, обръщат се милосърдни казанлъчани към 
съгражданите си чрез страницата във Фейсбук. Там се напомня, че за бездомните животни всяка 
дарена стотинка е искрица надежда. Кампанията на “Акция жълти стотинки” може да бъде 
подкрепена с дарение според възможностите си в касичката, поставена в зоомагазина намиращ се до 
магазин “Перун” в Казанлък. Със средствата ще бъде закупена храна, както досега и съвместно с 
фондация „Анимал хоуп Казанлък“ тя ще бъде раздадена на животни без дом.  

БиС с поредна акция по кръводаряване 

в. Национална Бизнес Поща, Стара Загора | 17.12.2019 | 00:01 
На 17 декември, вторник, БиС-Благотворителност и Спорт организира поредна акция по 
кръводаряване под надслов "Стара Загора: Дари кръв, спаси живот!". 
За трета поредна година преди Коледа ще се съберем отново за традиционната ни крьводарителска 
акция. Какво по-подходящо за това благородно дело време от годината може да има от навечерието 
на Коледа! Хората се забавляват, пътуват, събират се със семействата си и, разбира се, неизбежно се 
случват непредвидени ситуации и изникват нужди, за които можем да се погрижим поне малко 
предварително, казват организаторите на благородната инициатива от БиС-Благотворителност и 
Спорт. Крьводарителската акция ще се проведе в Регионалния център по трансфузионна хематология 
в Стара Загора, на ул. "Армейска" 18А, началният час е 8:00. 
А ето някои важни акценти, свързани с кръводаряването. Между две кръводарявания трябва да са 
минали поне два месеца. При стандартното кръводаряване се взема от 410 до 490 мл кръв. Взетата 
кръв възстановява обема си в рамките на 48 часа. След това се активизира производството на млади 
еритроцити и нивото на хемоглобина отпреди кръводаряването се достига за около 30-40 дни. Всеки 
здрав човек на възраст от 18 до 65 години, за когото лекар прецени, че кръводаряването не застрашава 
здравето му и дарената от него кръв е безопасна за болните, може да стане дарител. Мъжете могат 
да даряват кръв 5 пъти в рамките на една календарна година, а жените - 4 пъти. 

http://www.presstv.bg/новини/от-региона/12/16/жълти-стотинки-за-бездомни-животни-в/
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Кръводаряването може да се окаже опасно, само ако сте скрили важна информация от лекаря по 
време на прегледа: например прекаран инфаркт, тежка травма на главата в миналото, епилепсия, 
тежко чернодробно заболяване, прием на медикаменти и т.н. Но дори и тогава не е сигурно, че 
кръводаряването ще има някакъв неблагоприятен ефект. Просто не крийте информация от нас и ни 
оставете да преценим дали сте подходящ за кръводарител, казват специалистите. 
При даряване на кръв се съблюдава стриктна процедура, касаеща здравословното състояние на 
кандидат-кръводарителя, правят се изследвания и др. Всички консумативи, които се използват по 
време на кръводаряването, са индивидуални, стерилни и за еднократна употреба. Не съществува 
никаква възможност от заразяване със СПИН или друга инфекция, предавана по кръвен път. 
Кръводаряването е полезно. То стимулира процес на обновяване на кръвните клетки и увеличава 
защитните сили на организма. 

Повече от 300 души се включиха в Седмия благотворителен коледен крос в Асеновград 

www.focus-radio.net | 16.12.2019 | 16:06 
Асеновград. За седма поредна година в Асеновград се проведе традиционният "Коледен крос". Това 
съобщиха за Радио "Фокус" - Пловдив от отдел "Връзки с обществеността" на Общината. Маршрутът, 
който участниците трябваше да пробягат или да просто да извървят, бе от площад "Академик Николай 
Хайтов" в града до НПК "Асенова крепост" и обратно. Организатори на събитието са община 
Асеновград, която осигури част от наградите, и Центъра за местни инициативи и развитие. 
Благотворителният крос тази година събра 1 115 лева, които ще бъдат дарени на асеновградчанката 
Лизавета Иванова, бореща се със заболяването "множествена склероза" . Дарения бяха направени не 
само от участници в инициативата, а и от хора, дошли специално, за да дарят, както и от случайни 
минувачи. 
"Коледен крос 7" събра над 300 участници не само от Асеновград, а и от Пловдив, Първомай, 
Димитровград, Стара Загора, Бургас, Плевен, Сливен, Пазарджик, Катуница, Червен, Избегли и 
Тополово. Ентусиастите са на възраст от 2 до 83 години. Старт на състезанието даде самият Дядо 
Коледа. А непосредствени преди това, участниците получиха стартов номер, тениска и шапка. В 
благородната кауза се включиха цели класове от ученици с преподавателите си, представители на 
спортните клубове и отбори, граждани. 
След края на надпреварата за всеки един от включилите се бяха осигурени бутилка вода и 
подкрепителна почерпка, както и възможност да участва в томбола с предметни награди. 
Асеновградчани и гости на града бяха поканени да посетят и други събития или места в и около града. 
Сред подготвените инициативи бяха разходка по екопътека "Кутра", посещение на галерия и на 
Исторически музей, където можеха да разгледат музейната експозиция и благотворителния базар. 
Сред по-атрактивните идеи за неделния следобед бяха посещение в уютна обстановка с топла или 
студена напитка в местен бар, дегустация на асеновградски вина във винарска изба, поход "По пътя 
на римските легиони", посещение на многобройните църкви и параклиси в и около Асеновград. 

Служителите на Kaufland България са първите дарители на социалното предприятие "Блага 
баба" 

По време на Благотворителен коледен базар на талантите те събраха за каузата над 2400 лева 
www.3e-news.net | 3E news | 16.12.2019 | 16:08 
Служителите на Kaufland България ще подкрепят социалното предприятие "Блага баба" с над 2400 
лева, които бяха събрани по време на вътрешния Благотворителен коледен базар на талантите. Сумата 
ще подпомогне каузата на организацията, която подкрепя самотни възрастни жени или жени, жертви 
на насилие, като им осигурява работа в закусвалня, която предлага приготвени от тях домашни печива 
и гозби, свежи ястия и напитки.  

http://focus-radio.net/%d0%bf%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%87%d0%b5-%d0%be%d1%82-300-%d0%b4%d1%83%d1%88%d0%b8-%d1%81%d0%b5-%d0%b2%d0%ba%d0%bb%d1%8e%d1%87%d0%b8%d1%85%d0%b0-%d0%b2-%d1%81%d0%b5%d0%b4%d0%bc%d0%b8%d1%8f-%d0%b1%d0%bb/
http://3e-news.net/българия/служителите-на-kaufland-българия-са-първите-дарители-на--социалното-предприятие-блага-баба_73066
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Традиционно екипът на Kaufland България организира за Коледа и за Великден свой вътрешен 
благотворителен базар, за който служители на компанията приготвят домашни вкусотии или творят 
сувенири, аксесоари и празнична декорация. Целта на базара е да допринася за кауза, която екипът 
избира предварително във вътрешно онлайн проучване.  
За тазгодишното коледно издание на базара служителите избраха средствата, събрани по време на 
благотворителното събитие, да бъдат дарени на социалното предприятие "Блага баба" към Фондация 
"Асоциация Анимус". 
"Екипът на Kaufland България са първите дарители на "Блага баба" и затова техният жест е 
изключително вълнуващ за нас, каза Ивет Чернева от фондация "Асоциация Анимус". Сумата ще 
помогне каузата ни за промяна в дните на жени, които строят живота си отново; жени, преживели 
насилие или останали сами в края на един, обикновено, труден живот", добави Чернева. По думите й 
дарените средства ще помогнат на предприятието към организацията да започне изграждането на 
професионална кухня за "Блага баба", за да може да бъде разширена дейността и осигурена заетост 
на още жени. 
След предишните издания на вътрешните благотворителни базари служителите на компанията 
подкрепиха каузата на фондация "Майко Мила" с проекта "Оле Мале" за майките на деца с 
увреждания и фондация "Надежда за малките", която се грижи за деца, лишени от родителска грижа, 
още от първия ден на изоставянето им.  
В последните години Kaufland България разгръща цялостната си политика за устойчиво развитие под 
слогана "Действията носят промяната". Като част от нея компанията насърчава културата на 
доброволчество и дарителство сред служителите. Неведнъж те са доказвали, че в Kaufland България 
работят хора с големи сърца, които по своя инициатива подемат и участват в кампании за решаване 
на значими обществени проблеми и в помощ на нуждаещи се.  
В две поредни години служители на компанията се включиха в кампанията "Да изчистим България за 
един ден", като през 2018-а изчистиха над 50 тона отпадъци от нерегламентирано сметище край 
Кюстендил, а през 2019-а чистиха плажната ивица и дюните на Камчия за каузата "Черно море, 
свободно от пластмаса". 
Миналия месец служителите на Kaufland България бяха отличени като "Спасители на детството" от 
Националната асоциация за приемна грижа. От екипа на компанията даряват ваучерите си за храна в 
подкрепа на приемни семейства от цялата страна, като до момента под формата на ваучери са дарени 
близо 20 000 лева. 

Социална кухня изхранва 150 души в Благоевград 

Близо 150 души веднъж седмично получават безплатна порция топла храна от кухнята за бедни в 
Благоевград. Социалната трапезарията към храм "Свети Николай Чудотворец" в града работи вече 3 
години благодарение на даряваните от хората храни и средст 
www.bnt.bg | 16.12.2019 | 17:15 
За безплатния обяд в храма идват хора от целия град. Най-често това са възрастни мъже и жени, които 
живеят сами. Сред посетителите са и семейства на наркозависими, както и самотни родители. 
Росица: Много сме доволни, всичко хубаво готвят, благодаря, живи и здрави да са да помагат на 
хората, че хората са бедни.  
Латинка: Помощ ми е разбира се, защото с 250 лева какво ще правя, да си платя тока, сметките в 
домакинството, не се живее, просто не се живее.  
Над 25 са доброволците, които се редуват да помагат в кухнята всяка седмица. Повечето от тях, както 
и дарителите на продукти и средства за социалната трапезария, желаят да останат анонимни.  
Отец Светослав Кючуков: Не са спирали добрите хора, които идват, даряват средства, даряват помощ, 
даряват надежда на тези хора, които са тук отвън.  

http://news.bnt.bg/bg/a/sotsialna-kukhnya-izkhranva-150-dushi-v-blagoevgrad
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Надеждата на хората, инициирали създаването на кухнята за бедни, е примерът им да бъде последван 
и от останалите църковни храмове в Благоевград и през цялата седмица да има място, от където хора 
в затруднено положение да могат да получават безплатен топъл обяд. 

Ротари клуб – Добрич подари уреди за подобряване на двигателната активност на детските 
градини 

www.dobrichonline.com | 16.12.2019 | 17:20 
Ротари клуб – Добрич подари на малчуганите във всички детски градини в града уреди за подобряване 
на двигателната активност, които да използват в учебния процес. Вече 23 години доброволческата 
организация в Добрич реализира проекти, свързани с обществено значими каузи. Те винаги са 
насочени към всички, а не в полза само отделния човек. През предходната ротарианска година бяха 
закупени и поставени пречистващи водата инсталации в училищата на територията на града. Тази 
година ротарианците ще зарадват децата с уреди за двигателна активност. Днес в двора на Детска 
градина № 8 „Бодра смяна” официално беше приключен проект "Подобряване на двигателната 
активност на децата в ранна детска възраст". На събитието присъстваха зам.-кметът по „Хуманитарни 
дейности” д-р Емилия Баева, президентът на Дистрикт 2482 България - дистриктен гуверньор Митко 
Минев, президентът на Ротари клуб Добрич - инж. Генади Ганчев, ротарианци и представители на 
детските градини. „Идеята се роди още през месец февруари, тази година. Решихме да направим 
проект, с който да дадем възможност на децата да придобият повече умения за постигане на по-добра 
двигателна активност като подрастващи. Събрахме средствата на благотворителен бал и днес ги 
даряваме под формата на игри за детските градини. Те са съобразени с учебните планове на най-
малките, така че да могат да им помагат през учебната година”, каза президентът на Ротари клуб – 
Добрич Генади Ганчев.  Детските пособия са закупени след проведени консултации с директорите на 
детските градини. Всяко детско заведение имаше възможността да си избере съответния уред, който 
му е необходим.  „Ротари клуб – Добрич доказа, че е място, което събира хора, проявяващи своята 
гражданска ангажираност към общността, в която живеят и работят. Грижата за младото поколение е 
основна цел и задача на ротарианските клубове в страната. Освен закупуването на уреди, които ще 
послужат за въздействие върху физическото възпитание на всички деца от град Добрич, нашите 
клубове организират и други проекти, които се изразяват в грижа и профилактика на ранни детски 
заболявания. Фитнес уредите ще помогнат на децата да растат здрави, възпитани и снабдени с 
енергията и физическата устойчивост да могат да се включат в събитията, които ги очакват, а именно 
първите им стъпки в училище и заниманията, които изискват съответната физическа натовареност”, 
заяви президентът на Дистрикт 2482 България - дистриктен гуверньор Митко Минев. Д-р Емилия Баева 
изказа благодарност от името на  всички 2200 деца в община Добрич.  За следващата ротарианска 
година Ротари клуб – Добрич има три идеи за проекти. Едната е да бъдат монтирани още инсталации 
за пречистване на водата в по-големите училища, тъй като една чешма не е достатъчна. Другата идея 
е да бъде облагороден мини паркът зад паметника на седящия Йордан Йовков, който е в много лошо 
състояние, а третата идея е да се осигури термо легло за отделението по неонатология към МБАЛ – 
Добрич. Проектът, по който ще работят ротарианците ще бъде обявен през февруари.   

Планинската спасителна служба иска законодателни промени за доброволците 

Доброволците са близо 600, като в този персонал има 42-ма щатни, които са пренебрежимо малко. За 
да може Планинската спасителна служба (ПСС) да разчита на тези хора, държавата трябва да ѝ даде 
тази възможност. Това каза Емил Нешев, директор на ПСС, в &quo 
www.bnt.bg | 17.12.2019 | 11:08 

https://www.dobrichonline.com/novini/56021/rotari-klub-dobrich-podari-uredi-za-podobryavane-na-dvigatelnata-aktivnost-na-detskite-gradini
http://news.bnt.bg/bg/a/planinskata-spasitelna-sluzhba-iska-zakonodatelni-promeni-za-dobrovoltsite
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Държавата възлага на БЧК определени оперативни дейности, каквито са оказването на помощ на 
пострадали в планините и подпомагане и ликвидиране на последствията от аварии и катастрофи. Най-
логично е да се търсят промени в закона, добави Емил Нешев.  
Освобождаването на доброволците от работа, за да се включват в спасителни акции и обучения е един 
от основните проблеми за Планинската спасителна служба. 
Емил Нешев, директор на Планинската спасителна служба: При последните големи акции, които 
проведохме, на практика оперативните дейности продължаваха цяла нощ до 5-6 ч. сутринта, което е 
изключително тежко. На другия ден си представете този доброволец как ще отиде на работа. 
Тенденцията е броят на спасителните акции в планината да расте, каза директорът на Планинската 
спасителна служба. През 2013 г. акциите са били 73, тази година до 10 декември са 128. Нешев обясни, 
че липсата на хеликоптер също предопределя желанието им за законодателни промени. 
Емил Нешев: В тези акции единственият начин, по който можем да оказваме съдействие на хората в 
планините, е чрез наземни операции с хора. Обикновено в тези акции включваме страшно много хора, 
защото е сложно транспортирането на един пострадал в планински условия. 

За Коледа WWF си пожелава още повече истински гори 

Подкрепете природозащитната организация, за да продължи да опазва горите в България 
www.actualno.com | 17.12.2019 | 12:21 
Подкрепете природозащитната организация, за да продължи да опазва горите в България 
"За моята Коледа е нужна повече от една елха" е кампания на природозащитната организация WWF. 
С безмълвната си молба животните в гората призовават нас - хората да запазим техния дом, защото 
няма къде другаде да отидат. Екипът на WWF го прави всеки ден, но има нужда от помощ! 
WWF опазва българските гори вече в продължение на 20 години и създава естествен дом за горските 
обитатели. До момента с помощта на доброволци и дарители експертите на природозащитната 
организация са посадили близо половин милион дръвчета из цяла България. 
Сега се полагат основите на нова гора на брега на Марица. 12 хиляди фиданки от осем вида дървета 
ще вдъхнат нов живот на крайречна местност до гр. Стамболийски. Те са специално подбрани и 
отгледани така, че да имат възможно най-голям шанс да се захванат и оцелеят. Част от тях вече са 
засадени, но има още много работа. 
Нека не забравяме, че крайречните гори са изключително ценни. Те са дом за дивите животни, но са 
истинско богатство и за хората. Укрепват бреговете, предпазват от наводнения, поглъщат праха, 
подобряват качеството на водите. И не на последно място предлагат приятна среда за отдих и почивка 
за всички нас. Въпреки огромното им значение, те са унищожавани векове наред с цел освобождаване 
на територии за пасища и земеделски земи. 
А създаването на нова гора е сложен и отговорен процес, основан на дългогодишни изследвания и 
наблюдения. Експертите на WWF предупреждават, че от залесяването има смисъл само когато се 
спазват някои основни правила. Задължително трябва да се вземат предвид климатичните 
особености, характеристиките на почвата, естествената растителност на района, вида на фиданките, 
както и местното биоразнообразие. Създаването на нова гора не свършва с полагането на фиданките 
в земята. Длъжни сме да се грижим за тях най-малко три години след залесяването. 
От WWF знаят от какво се нуждаят младите дръвчета. Грижата за тях е част от ежедневната им работа 
и я вършат с удоволствие. Но, за да продължат да го правят, имат нужда от помощ. 
Нека да създадем заедно една нова гора! Подкрепете Коледната инициатива на WWF с sms абонамент 
с текст на латиница DMS GORA на 17777 (за всички мобилни оператори). Цената на месечното дарение 
е само 5 лв. 
WWF има нужда от Вас, за да продължи да пази българската природа! 
Благодарим Ви от сърце и Ви желаем весели празници! 

https://www.actualno.com/society/za-koleda-wwf-si-pojelava-oshte-poveche-istinski-gori-news_1416486.html
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3000 лв. събра фенклубът на “Левски” за самотни пенсионери 

www.dnesbg.com | 17.12.2019 | 12:45 
Близо 3000 лв. бяха събрани по време на традиционната кампания “Синя Коледа”, организирана от 
фенклуба на “Левски” във В. Търново Old Capital Boy. Тя се провежда за четвърта поредна година, а 
със събраните средства са закупени хранителни продукти от първа необходимост. Пакетите ще бъдат 
раздадени на социално слаби хора от Хотница, Ветринци, Церова кория, Балван, Пчелище и 
Драгижево. За всеки човек са осигурени по три големи торби, разказа Калин Станчев, председател на 
фенклуба на “Левски” във В. Търново. Инициативата стартира на 29 октомври и в нея се включиха 
много привърженици на синия отбор. Сред големите дарители са арх. Драго Йосифов, хора от 
Холандия, Франция, както и привърженици на “Левски”, живеещи във Великобритания. “Кампанията 
е насочена към възрастни и самотни хора от селата в региона. Съдействие ни оказват кметовете в 
населените места, които ни насочват към хората в най-тежко положение. Т.г. ще помогнем и на жена 
от Хотница, която отдавна не е гледала телевизия, но успяхме да ѝ купим телевизор”, допълни 
Станчев. Той сподели, че очаква в инициативата да се включат и още хора. Хранителните продукти ще 
бъдат раздадени на 18 декември. Фенклубът във В. Търново ще зарадват хората в неравностойно 
положение и с безплатна театрална постановка, чийто вход е свободен. На 21 декември от 14,00 ч. ще 
бъде представен спектакълът “Нашенци” на сцената на читалището във Ветринци. Кампанията “Синя 
Коледа”, която стартира в старата столица, започва да се разраства. Т.г. за първи път ще се проведе в 
Шумен и за втора поредна година ще помогне на хора в нужда в Етрополе.  

Ученици от Приморско събраха близо 5 х. лв. за брайлов дисплей на благотворителен базар 

www.burgasnews.com | BurgasNews | 17.12.2019 | 13:06 
СУ "Н. Вапцаров" в Приморско и тази година спазва традицията на благотворителността по време на 
Рождественските и Новогодишни празници. 
Училището организира коледен базар в изложбената зала на Общината. Ученици от I до ХІІ клас 
изложиха на базара приготвени от тях традиционни ястия и ръчно изработени коледни сувенири. Те 
за пореден път дадоха добър пример за толерантност и доброта, като се постараха да зарадват тяхна 
съученичка със специфични потребности. 
С приходите от базара ще бъде закупен специален брайлов дисплей за компютър, който ще улесни 
обучението на момичето. 
В програмата се включи и коледарска група от училището, която с коледни песни и наричания 
допринесе коледния дух да доминира на събитието. Общо събраните средства, възлизат на 4870 лв. 

В помощ на Перник: Доброволци чистят водосбора на Витошкия водопровод 

www.dnevnik.bg | Михаела Кайнакчиева | 17.12.2019 | 13:08 
© Цветелина Николаева, Капитал 
Доброволци от пернишкия квартал "Църква" и селата Кладница, Рударци и Драгичево излязоха да 
почистят водосбора "Сива Грамада" във Витоша след задълбочаването на кризата с водата в Перник. 
Организатори са кмeтовете на четирите населени места и представители на ВиК. Пред БТА кметът на 
квартал "Църква" Радослав Динев съобщи, че целта на акцията е да се подобри водоподаването. 
Около 16-20 души са се качили на височина над 1500 метра, за да почистят водохващането, което по 
думите на кмета на Рударци Богдан Богданов, не се поддържа от години. В интервю за БНР той 
коментира, че с доброволческият труд и въвеждането на режим в населените места, които не се 
снабдяват от изпразнения язовир "Студена", е израз на солидарност с жителите на Перник, подложени 
на строг режим. Има хора, които са в готовност и за протести, допълни той. 
Камелия Радева, която сред хората, изпратили отворено писмо до премиера Бойко Борисов с искане 
отговорните министри да подадат оставки, каза в интервю за БНР, че исканията им все още са без 

https://www.dnesbg.com/obshtestvo/3000-lv-sabra-fenklubat-na-vlevskiv-za-samotni-pensioneri.html
https://www.burgasnews.com/2019/12/17/%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%86%d0%b8-%d0%be%d1%82-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%bc%d0%be%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%be-%d1%81%d1%8a%d0%b1%d1%80%d0%b0%d1%85%d0%b0-%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d0%b7%d0%be-5-%d1%85/
https://www.dnevnik.bg/bulgaria/2019/12/17/4006822_v_pomosht_na_pernik_dobrovolci_chistiat_vodosbora_na/
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отговор. Тя съобщи, че основно социалните мрежи са се превърнали в мини парламент, в който се 
споделят проблемите с кризата и допълни, че перничани могат да бранят интересите си като 
радикализират своите действия, но са отговорни хора. Радева обяви, че и това ще се случи "ако 
администрациите продължават да са толкова неадекватни в действията си". 
Според гражданските активисти трябва да се изготви кризисен план за действие със срокове, 
отговорници , координатори и ежедневен мониторинг вместо министрите "да гасят пожара в медиен 
план" със своите "неадекватни" изяви , които само нагнетяват ситуацията. 

Инициативни дами събират пари за деца в нужда 

в. Монт прес, Монтана | 18.12.2019 | 00:01 
Благотворителен коледен базар организираха амбициозни дами. Намеренията им са, със събраните 
пари да купят уреди за рехабилитация, които да предоставят на центровете за настаняване от семеен 
тип в Монтана. 
Инициативата е на клуба "Монтана на токчета". Членовете му са амбицирани да съберат 6000 лева, за 
да осигурят ефективна рехабилитация на болните деца. Имат огромно желание да купят една люлка, 
на която може да бъдат качени инвалидни колички и да бъде направена рампа за развижване в един 
от центровете. 
Ръчно изработени коледни сувенири, картички, бижута и дори вкусна храна бяха подредили в една от 
залите на читалището ентусиастките. Всичко е сътворено с много любов, част от сувенирите дори са 
предоставени напълно безвъзмездно, авторките им ги даряват, поясниха организаторките. 
Те са поставили и кутии за дарения на различни места места в Монтана. Това е втората им 
благотворителна акция. Миналата Коледа те събраха пари за оборудване на интерактивен кабинет за 
деца със специални потребности. Осигуриха и събраха средства за рехабилитацията на 6-годишно 
момченце с церебрална парализа. През май дариха отделението по неонатология в областната 
болница. С предоставените 1000 лева са закупени пелени, чаршафи, възглавници, дрешки, биберони 
за новородените. Бизнес-дами, стоматолози, юристи, представителки на различни професии и 
съсловия от Монтана са основателите на клуба. 

"Чудната елха" обедини Стара Загора в подкрепа на децата с увреждания 

В четвъртък и петък материалите за арт терапия на децата с увреждания, които тази година събира 
инициативата "Чудната елха" на старозагорския омбудсман Надежда Чакърова, ще стигнат до 
малчуганите. 
www.actualno.com | 17.12.2019 | 14:06 
В четвъртък и петък материалите за арт терапия на децата с увреждания, които тази година събира 
инициативата "Чудната елха" на старозагорския омбудсман Надежда Чакърова, ще стигнат до 
малчуганите. 
Особено активно в кампанията отново се включиха децата учителите от Детска градина 66 "Детски 
рай", които изработиха коледни картички, които продаваха на базар. Средствата от продажбата им те 
използваха за купуването на материали, които дариха на "Чудната елха". 
Тазгодишната кампания е изключително успешна, изрази задоволството си общественият посредник. 
"Всяко дете има нужда от любов по Коледа и затова се опитвам всяка годин, с общите усилия на 
старозагорци, това да се случи. Щастлива съм, че инициативата се превърна в деца помагат на деца", 
коментира Чакърова. 
В "Чудната елха" тази година са се включили много старозагорци, както и ученици от Гимназията с 
преподаване на чужди езици "Ромен Ролан", Второ основно училище "Петко Рачов Славейков", 
Профилираната природо-математическа гимназия "Гео Милев", Професионалната гимназия по 
строителство, архитектура и геодезия "Лубор Байер" и е подкрепена от Районен съд Стара Загора. 

https://www.actualno.com/starazagora/chudnata-elha-obedini-stara-zagora-v-podkrepa-na-decata-s-uvrejdanija-news_1416563.html
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Надежда Чакърова се надява кампанията да стане устойчива традиция на Стара Загора. 

"Майчин дом" помага на недоносените бебета с нова апаратура 

Тя е закупена благодарение на кампанията "Българската Коледа" 
www.bgonair.bg | 17.12.2019 | 14:13 
Близо 900 деца в рамките на една година са били в интензивното неонатологично отделение на 
"Майчин дом". Повече от 2/3 от тях са недоносени.  
Недоносените деца са изправени пред редица рискове от усложнения. Част от тях могат да бъдат 
избегнати с помощта на високотехнологична апаратура. Миналият месец клиникатата по 
неонатология към "Майчин дом" се сдобива с апарат, който помага за неинвазивното определяне на 
нивата на въглеродния двуокис при недоносените деца.  
Апаратът е закупен благодарение на кампанията "Българската Коледа". Използването му значително 
намалява риска от инфекции при недоносените. Намалява и болката.  
Проф. Слънчева работи в отделението по неонатология на "Майчин дом" вече 40 години. Разказва, че 
в миналото без нова апаратура отглеждането на недоносените е било по-трудно.  
В рамките на инициативата "Българската Коледа", болница "Майчин дом" е получила кувьози и 
апарати за вентилация. Болницата ще участва в кампанията и тази година, защото има нужда от 
допълнителна апаратура, предназначена за децата в интензивните отделения. 

Kaufland България подкрепя инициативата "Топъл обяд" на Български червен кръст 

www.cross.bg | 17.12.2019 | 15:21 
/КРОСС/ Сътрудничеството между компанията и организацията се реализира за 11-та поредна година 
Kaufland България подкрепя благотворителната коледна кампания "Топъл обяд", организирана от 
Български червен кръст (БЧК), за единадесета поредна година. Инициативата има за цел да осигури 
безплатен обяд на деца в неравностойно положение. Кампанията по набиране на средства започна 
този месец и ще продължи до 10 януари 2020 година.  
Във всички хипермаркети на Kaufland България са поставени дарителски кутии, в които клиентите на 
търговската верига имат възможност да дарят средства за безплатен обяд на деца в неравностойно 
положение - сираци, полусираци, от многодетни семейства, с трайно безработни родители. Дарение 
от 2 лв. осигурява обяд на едно дете. 
През учебна 2019/2020 г. кампанията "Топъл обяд" ще осигури безплатна храна в училище на 1 663 
нуждаещи се деца от 24 области в страната. За някои ученици осигуряването на храна по програмата 
"Топъл обяд" е стимул да посещават редовно учебни занятия. 
Вече над 10 години Kaufland България се включва в проекта. По време на дългогодишното 
партньорство компанията е спомогнала за набирането на 383 931 лв. или близо 200 000 безплатни 
топли обяда на нуждаещи се български деца. 
Повече за кампанията на БЧК можете да откриете в сайта на хуманитарната организация 

Благотворителност и за животните: "ДАЙ ЛАПА"  

www.haskovo.net | 17.12.2019 | 15:48 
Интернет е възможност за хора със сходни разбирания да се намерят, а понякога дори да обединят 
идеи, смелост и енергия, за да създадат нещо смислено заедно. Пример за това е "ДАЙ ЛАПА", 
сдружение с нестопанска цел, създадено през ноември от група непознати, обединени от любов към 
животните, непримиримост към ситуацията с бездомните четириноги в Асеновград и от готовността 
да направят каквото могат, за да я подобрят. Членове на сдружението са асеновградчани с различни 
професии, възраст и опит, включително опит с работа към подобни организации, професии, свързани 
с животни, правна компетентност и много други. Голяма част от тях от години се грижат за четириноги 

https://www.bgonair.bg/a/2-bulgaria/182805-balgarskata-koleda-podava-raka-na-nedonosenite-bebeta
http://www.cross.bg/kaufland-detza-bulgariya-1620514.html
https://www.haskovo.net/news/483445/blagotvoritelnost-i-za-zhivotnite-day-lapa-s-bazar-v-asenovgrad
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бездомничета, приютяват ги в домовете си или участват в акции за спасяването им. "Любовта към 
ЖИВОТните е любов към ЖИВОТА. Това е,което ни обединява и ни дава силиЍ", казват те. Основните 
цели, които си поставят, са да координират усилията, идеите и енергията на граждани, институции, 
местни организации и фирми в няколко основни посоки, а именно: – повишаване осведомеността на 
обществото и особено децата по отношение на хуманното отношение към животните – безпроблемно 
съжителство на хора и безстопанствени животни – по-добра грижа за бездомните животни – при 
намиране на средства за дългосрочно обезпечаване, създаване на кастрационен център, кризисен 
център или приют на територията на Асеновград Броени седмици след учредяването си "ДАЙ ЛАПА" 
вече има в историята си няколко кампании за спешна помощ на пострадали бездомни животни, 
включително котенце, простреляно в главата. Членовете на сдружението сами организират 
превозването на животинките до зооклиника и осигуряването на необходимите суми. От седмица тече 
в Асеновград тече благотворителен базар, организиран от "ДАЙ ЛАПА", за събиране на средства за 
дейността на сдружението. "През най-вълшебния месец на годината, в навечерието на Коледа, каква 
по-прекрасна и стопляща сърцата дейност от това да подариш надежда, а понякога дори живот", 
споделят от там. Повечето предмети на базара са изработени ръчно от членове и симпатизанти на 
организацията, с активната помощ на техните деца. "Цялото семейство рисуваме чаши, правим 
свещници и декорации, украсяваме и подреждаме", разказва една от тях: "Убедена съм, че точно така 
възпитаваме децата си да обичат животните и да се грижат за тях,(нали любовта е грижа),да поемат 
отговорност и да имат вяра в собствените си възможности, които могат да променят света и да го 
направят едно по-добро място! Няма по-важно задължение за един родител от това да научи детето 
си на всичко това!". В базара до момента са се включили десетки доброволци – някои даряват 
предмети, други се редуват да ги продават в павилиона, осигурен от Общината, трети помагат, като 
купуват от предметите. "Вдъхновяващо е", казват момичетата от сдружението, които стоят на 
павилиона по 3 часа всеки следобед, независимо какво е времето. "Вижте колко много книги, коледна 
украса, сувенири, играчки... Хората носят или си купуват, много от тях ни поздравяват за инициативата. 
Всички го правят със съзнанието, че дават от себе си за решаването на проблема с бездомните 
животни в града. И надежда. Защото "ДАЙ ЛАПА" е знак, че нещата са преминали на следващо ниво, 
където думите вървят ръка за ръка (или ръка за лапа) с действията", споделят те. 

Daikin сложи начало на коледната си кампания Подарете чист въздух 

www.profit.bg | 17.12.2019 | 16:10 
В духа на сезона Daikin се радва да съобщи началото на новата си коледна кампания "Подарете чист 
въздух" - част от благотворителна кампания Daikin for life. 
В рамките на кампанията Daikin ще подари въздухопречистватели на три организации с нестопанска 
цел, действащи в рамките на Република България. 
Daikin разбира важността на корпоративната социална отговорност и има дълга традиция в 
благотворителната дейност, свързана с училища и детски заведения, организации, грижещи се за деца 
и възрастни и др. 
Коледната кампания, която ще бъде проведена между 10 декември 2019 и 8 януари 2020 г., ще 
предостави възможността на публиката да номинира и избере 3 организации, които се грижат за 
обществото и на които Daikin ще подари по един от въздухопречиствателите от висок клас Daikin 
URURU MCK75J. 
Кампанията се провежда в социалната мрежа Facebook. 
Въздухопречиствателите на Daikin са сертифицирани от изпитателна лаборатория по TÜV Nord Testing 
Laboratory за хигиена на стайния въздух. Те доказано пречистват и овлажняват въздуха, което 
съществено намалява симптомите на астма и алергия. 

https://profit.bg/kompanii/daikin-slozhi-nachalo-na-kolednata-si-kampaniya-podarete-chist-vazduh/
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Също така те премахват праховите частици и полените от въздуха в помещенията и подкрепят вашето 
здраве, филтрирайки бактериите и вирусите. 

Дарение и коледни подаръци получи Клиниката по детска хирургия на УМБАЛ „Свети 
Георги“ - Пловдив 

www.zdrave.net | 17.12.2019 | 16:50 
Дарение за игралния кът и подаръци и лакомства за малките пациенти получи днес Клиниката по 
детска хирургия на УМБАЛ „Свети Георги“ – Пловдив от Образователния център Britanica и 
доброволци от БЧК. Екипът на Britanica дари обзавеждане, подходящо за детски център - мека подова 
настилка, пластмасова къща, пързалка, маса и пейка за пикник, детска работилница с инструменти и 
комплект детска кухня. Средствата за закупуването на всички артикули са осигурени от лични дарения 
на деца и възрастни, които се обучават в Britanica, както и от родители на учениците в образователния 
център. Докато малките пациенти се радваха на новите придобивки в игралния кът, доброволците от 
БЧК ги изненадаха с подаръци и коледни лакомства. „Това е специално внимание и грижа към нас 
като институция и към нашите пациенти, които няма да могат да посрещнат приближаващите 
празници у дома си. Сега, макар и в болница, те могат да играят на воля в детския кът, да се порадват 
на подаръците и лакомствата за Коледа. Сърдечно благодарим на всички благодетели – деца, 
младежи и възрастни“, каза началникът на Клиниката по детска хирургия проф. д-р Пенка Стефанова. 

Деца даряват храна за 1500 лева на кучешкия приют 

www.dariknews.bg | 17.12.2019 | 18:18 
1523 лв. и 86 ст. събраха децата от Център за подкрепа за личностно развитие - Обединен детски 
комплекс "Анастас Стоянов" Шумен от благотворителния коледен базар. През втората седмица на 
декември (09.12.-13.12.) по повод Деня на дарителя - 6 декември, пред сградата на ДКТ "Васил 
Друмев" бяха изложени ръчно изработени от децата на Шумен коледни картички, сувенири и играчки. 
За втора поредна година в изготвянето на материалите се включиха и деца от детски градини и 
училища от града - Дневен център за деца и възрастни с увреждания "Слънчев лъч", ДГ "Смехорани", 
ДГ "Латинка", ДГ "Пчелица", ДГ "Дружба", ДГ "Светулка", ДГ "Щурче", ДГ "Космонавт", ДГ "Чучулига", 
ДГ "Изворче", Комплекс "Слънце", III ОУ "Димитър Благоев", СУ "Сава Доброплодни", НУ "Илия Р. 
Блъсков", ОУ "Пенчо Славейков" с. Марково, ОУ "Св. св. Кирил и Методий" с. Царев брод и РИОСВ 
Шумен. 
Изработените артикули бяха без цени, защото децата искаха всеки човек да си купи нещо, което му е 
харесало и да пусне в касичката, колкото може. Така много хора се включиха и подкрепиха нашата 
главна цел - Дарителството е акт на ангажираност към обществото. Тази година каузата на децата беше 
насочена към бездомните животни. Те решиха събраните средства от традиционния благотворителен 
коледен базар ще бъдат дарени на Общинския приют за кучета "Тонка Петрова" в Шумен. ОДК  
С този жест децата ще подарят искрица топлина. Но да не забравяме и най-важното нека бъдем добри 
и да се научим да бъдем благодетели. 
При разговор с Златина Пенева - директор на приюта, в петък в 14:30 ч. ще бъде дарена храната 
закупена от събраните средства. 

В Айтос доброто се случи! Благотворителен концерт събра над 3000 лв. - ще усмихне 
самотни пенсионери за Коледа 

www.flagman.bg | Автор: Флагман.БГ | 17.12.2019 | 18:45 
За айтозлии това е много специален жест на съпричаствост и внимание към възрастните хора, 
нуждааещи се от подкрепа В Айтос кампанията "Подари коледна вечеря на пенсионер в нужда" се 
превърна в традиция. За айтозлии тя е много специален жест на съпричаствост и внимание към 

https://www.zdrave.net/Новини/Дарение-и-коледни-подаръци-получи-Клиниката-по-детска-хирургия-на-УМБАЛ--Свети-Георги----Пловдив---/n11501
https://dariknews.bg/regioni/shumen/deca-dariavat-hrana-za-1500-leva-na-kucheshkiia-priiut-2203014
https://www.flagman.bg/article/203569
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възрастните хора, нуждааещи се от подкрепа. И тази година НЧ "Васил Левски 1869" щедро 
предостави читалищната сцена за благотворителен концерт, а салонът беше препълнен с предимно 
млада публика.  Концертът е неразделна част от кампанията, която е инициирана преди пет години от 
Ива Георгиева и младежкия екип на "Бъди човек - Айтос", с настоящи и бивши ученици от СУ„Христо 
Ботев”. Събитието води началото си от една случайна среща на 30-годишния Кирил, който вижда 
нещастен възрастен продавач на цветя и решава да му достави радост, купувайки му от близкия 
магазин хранителни продукти от първа необходимост. Споделяйки това със своите приятели, младият 
мъж дава тласък на едно добро дело, което като щафета на добротворството поемат много млади 
хора. Айтоските млади ентусиасти са едни от тях. Те успяха да мотивират стотици айтозлии да отделят 
от времето си, за да подкрепят благородната идея, която ще зарадва и усмихне в навечерието на 
Коледа, на 21 декември, десетки пенсионери, живеещи под социалния минимум. Екипът на Ива 
подари концерта-празник на айтозлии със специалното участие на F.O. & Peeva & Vessou, и местни 
състави и изпълнители - Формация "МИСИС", Акробалет "ТИАРА", СК Юнивърс-Акрогрупа "Angels" и 
младата певица Магдалена Стойчева. Със събраните средства -  3102,47 лв, ще приготвят хранителни 
пакети и с вече готов списък ще посетят възрастни хора, които се нуждаят от помощ. На сцената Ива и 
нейният екип благодариха на всички, които споделиха благородната кауза и изразиха своята 
съпричастност с хората на възраст, които се нуждаят от приятелски жест, добра дума и усмивка. 
Община Айтос благодари на екипа на "Бъди човек" за подарената човечност и доброта!    

Храни, електроуреди, посуда и дрехи потеглят за приютите на отец Иван 

В традиционната инициатива на "Сиана Комерс" се присъединиха "Любен Каравелов" и 
Математическата 
в. Утро, Русе | Виктория ИВАНОВА | 18.12.2019 | 00:01 
Камион с няколко тона дълготрайни хранителни продукти, електроуреди, перилни и почистващи 
препарати, както и топли дрехи и играчки ще отпътува днес към приюта на известния благодетел за 
сираци отец Иван. Част от помощите ще бъдат разпределени и за настанените младежи без дом и 
семейство в другия му приют в монтанското село Якимово. В коледната дарителска акция на "Сиана 
Комерс", която вече се превърна в традиция, бяха събрани основно хранителни продукти, които са от 
първостепенно значение за нуждаещите се през зимата. Пакети с брашно, захар, олио, боб, леща, 
нахут, ориз, сол. консерви, прясно мляко, пакетирани тестени изделия, сладки, шоколад, кафе, чай, 
солети, кроасани и подправки бяха сред даренията. Към Нови хан потеглиха също 36 килограма 
перилни препарати, както и топли дрехи, одеяла, играчки, посуда. Даренията бяха допълнени от 
телевизор, компютър, микровълнова фурна и печка. 
За трета поредна година в благотворителната кампания се включиха и децата от училище "Любен 
Каравелов", които дариха много хранителни продукти, играчки и украса за елха. За първи път тази 
година към акцията се присъединиха и учениците от Математическата гимназия. На инициативата за 
събиране на помощи за нуждаещите се откликнаха и доста организации и граждани. А за четвърта 
поредна година фирма "Сиана Комерс" осигурява транспорта до приютите. 

Заразно добро обхваща децата ни 

Пенсионери | Атанаска МАРКОВА | 18.12.2019 | 00:01 
Повече от 70 достигна броят на картините, подарени от деца за болници в Асеновград и Пловдив чрез 
инициативата "Нарисувай анимационен герой, подари усмивка". Доброто е заразно и се разпростира 
из България със зашеметяваща скорост, казват организатори и участници. Последното дарение бе 
направено от ученици от София. Общо осем деца, възпитаници на софийското 140-о СУ "Иван 
Богоров", нарисуваха с огромен ентусиазъм различни анимационни герои от познати и не толкова 
познати детски филмчета. Сред образите, които вече красят стените на МБАЛ-Асеновград, са такива 
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от "Силвестър и Туити", 'Тримата глупаци", "Том и Джери", "Семейство Флинтстоун" и много други. 
Малките художници от столицата се запознали с идеята на асеновградчанката Ирина Павлова и майка 
й Дани чрез своята преподавателка по изобразително изкуство Ели Минцева. Тя разказала на 
учениците си, които са на възраст от 5-и до 7-и клас, че идеята е благотворителна и носи много усмивки 
на лежащо болните. "Показах на децата инициативата и те с трепет веднага се заеха да подготвят 
рисунките, които да се превърнат в подаръци", обясни Минцева. Малките художници проявили 
мигновено желание да се включат, като за кратък срок успели да нарисуват общо осем картини. Към 
по-следното дарение със свои творби се включи и третокласникът Ники. Той е ученик в ОУ "Ангел 
Кънчев" в Асеновград и още от много малък обича да рисува анимации. Ники казва, че е решил да се 
включи в каузата, за да може децата да се чувстват добре и да се усмихват, колкото и да им е 
неприятно посещението в болницата. Последните картини, които нарисуваха и дариха на МБАЛ-
Асеновград децата от Асеновград и София, са общо 14 на брой. Произведенията отидоха в 
отделението по спешна медицина и рентгеновото отделение. "Тук е много трудно. При нас идват хора 
наистина в критично състояние. Тези цветни рисунки обаче ще ни донесат различна атмосфера. 
Особено редом до всички други медицински табла в шокова зала ще изиграят огромна роля за 
възстановяването на пациентите, ще разведрят настроението им", каза, щастлива от приятната 
изненада, медицинската сестра от отделението по спешна медицина Турнеф Реджеб. Дежурният 
лекар пък доктор Видев сподели, че първоначално и той обичал да рисува, но по-късно се е насочил 
към медицината. Картини на ученици станаха част от интериора и на бургаска болница. Платната са 
дарени на УМ БАЛ-Бургас от деца от седми клас на основно училище "Александър Георгиев 
Коджакафалията". Инициаторите и участниците в идеята "Нарисувай анимационен герой, подари 
усмивка" припомниха категорично, че каузата няма да бъде прекратена, преди да бъдат напълнени с 
весели цветни картини още болници в страната. 

Мотористи от Варна ще зарадват хора в нужда с празничен обяд 

www.varna24.bg | Автор: Пламена Николова | 18.12.2019 | 09:20 
Мотористи от Варна ще зарадват хора в нужда с празничен обяд на 21 декември, научи Varna24.bg. 
Ето какво споделят организаторите на благотворителния обяд: "Скъпи приятели! Както всички знаем, 
по празниците старите хора и хората в неравностойно положение, вместо да усетят празничният дух, 
те се натъжават, заради положението в което са!  Нека върнем усмивката по лицата на хората до 
нас! Дори и за малко да усетят празничния дух! За поредна година Североизточно Мото Общество под 
патронажа на кмета на кметство Младост Варна- Христо Христов, ще организира "Благотворителен 
Коледен Обяд" за стари хора и хора в неравностойно положение! Превърналият се вече в традиция 
благотворителен обяд ще се проведе на 21-ви декември във Варна на циркова площадка. Ще 
започнем в 12:00ч. и ще продължим до 16:00ч. Ще има програма с участието на: "Фолклорен Танцов 
Театър - Родина" и Хор за стари градски песни "Аспаруховски бриз". Ще бъдат раздавани консерви и 
пакетирани храни на всички, които са дошли. Останалите ще бъдат дарени в "Приютът за временно 
настаняване на бездомни и социално слаби лица" Всеки е добре дошъл да помогне! Как можете да го 
направите! Можете да донесете консерви (всякакви видове) или всякакви пакетирани хранителни 
продукти (боб, леща, брашно, ориз, макарони и др.) Събирането на продуктите и консервите започна 
на 16-ти Декември и ще продължи до приключване на мероприятието! В деня на мероприятието от 
9:00ч. - 16:00ч. продуктите могат да бъдат доставяни на циркова площадка в клуб "Усмивка" (клубна 
къща на мото клуб Диви Деца). Можете да присъствате на мероприятието и да помагате, като готвачи, 
сервитьори или просто да си общувате с хората! Познавате стари самотни хора - можете да ги 
доведете, а след това да ги върнете! Споделете за събитието! Доведете децата си, те винаги радват 
старите хора! Нека върнем усмивките и празничния дух на хорлата до нас!!!" 

https://www.varna24.bg/novini/varna/Motoristi-ot-Varna-shte-zaradvat-hora-v-nuzhda-s-praznichen-obyad-922631
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Коледно търсят във Варна кръводарители от група (-)А 

www.monitor.bg | 18.12.2019 | 11:15 
Районният център по трансфузионна хематология във Варна търси кръводарители от кръвна група (-
)А, стана ясно oт организаторите на Коледната кръводарителна кампания в морския град. Тя ще бъде 
съчетана и с благотворителност. „Имате възможност да направите безценен подарък на някой, който 
не познавате - веднъж като дарите кръв и втори път като дарите полученият пакет от 
кръводаряването“, посочват домакините. Освен кръводарителна акция, в центъра е предвиден и 
празник за малчуганите. „Вземете децата си - ще им дадете добър пример, а ще има и подаръци от 
Дядо Коледа”, приканват още организаторите. От кръвния център уточняват още, че с посрещането на 
Дядо Коледа искат да изразят своята признателност и благодарност към всички кръводарители. „При 
желание може да дарите част от своя оптимизъм и надежда и да върнете усмивката и радостта в очите 
на нуждаещите се и техните близки. Събитието е в навечерието на светлите християнски празници, на 
21 декември, събота, от 10 до 12 часа в Кръвния център на адрес бул. „Цар Освободител“ № 100“, се 
посочва още в разпространеното съобщение. 

169 социално слаби деца получиха подаръци от ТЕЦ „Ей И Ес Гълъбово“ 

www.novinite.bg | 18.12.2019 | 13:25 
Общо 169 деца от социално слаби семейства в Гълъбово бяха подпомогнати от инициативата 
„Дървото на ангелите“, организирана от ТЕЦ „ЕЙ И ЕС Гълъбово“. За десета поредна година в 
навечерието на коледните празници компанията и нейните служители подариха на малчуганите топли 
дрехи и обувки. Изпълнителният директор на „ЕЙ И ЕС България“ Иван Цанков и представители на 
ръководството на ТЕЦ „ЕЙ И ЕС Гълъбово“ връчиха подаръци на децата на 18-ти декември в 
Младежкия център в Гълъбово. „За мен е огромно удоволствие и гордост, че вече за десета поредна 
година служителите на ТЕЦ „ЕЙ И ЕС Гълъбово“ показват своята съпричастност към нуждите на децата 
и даряват средства за финансиране на кампанията. Вярвам, че благодарение на средствата, които 
всеки наш служител е отделил за закупуване на обувки и дрехи, нуждаещите се деца в Гълъбово ще 
имат една по-топла Коледа. Грижата за общностите, в които работим, е сред приоритетите на нашата 
програма за корпоративна социална отговорност.“, отбеляза Иван Цанков. Инициативата „Дървото на 
ангелите“ се финансира със средства на служителите на компанията и има за цел да подпомогне 
децата от семейства с ниски доходи, като им осигури необходимите за зимата якета и ботуши. С 
помощта на общината в Гълъбово, „ЕЙ И ЕС България“ събира данни за нуждаещите се деца във 
възрастовата група от 1 до 7 клас и след консултация с учителите им определя нуждите на всяко дете. 
След като бъде събрана информацията за необходимите бройки якета и ботуши, служителите на 
компанията набират средствата чрез участие в благотворителна томбола. Корпоративната програма 
за социална отговорност на „ЕЙ И ЕС България“ за последните години надхвърля 14 милиона лева. С 
отделените средства се реализират различни програми и проекти с фокус върху три основни 
приоритета – образование, здравеопазване и инфраструктура.   За ЕЙ И ЕС България ЕЙ И ЕС присъства 
от 2001 г. в България и е най-големият инвеститор в енергийния сектор за последните 30 години с 
вложения, надхвърлящи 3,2 млрд. лева. ЕЙ И ЕС България е собственик на най-новата и модерна 
топлоелектрическа централа в Югоизточна Европа – ТЕЦ „ЕЙ И ЕС Гълъбово”, на Съоръжението за 
депониране на отпадъци от експлоатацията на централата край село Обручище, както и е 
мажоритарен собственик на ЕЙ И ЕС Гео Енерджи, която оперира най-големия в страната 
ветроенергиен парк – „Свети Никола”, край Каварна. За да научите повече, посетете www.aes.bg . 
Последвайте ЕЙ И ЕС България във Facebook: @AESBG и Youtube: AES Bulgaria. За ЕЙ И ЕС Корпорацията 
ЕЙ И ЕС (NYSE:AES) е световна енергийна компания, която е включена в списъка Fortune 500. Ние 
осигуряваме достъпна и устойчива енергия в 14 страни чрез разнообразен портфейл от 
разпределителни компании, както и чрез топлоелектрически централи и проекти за възобновяеми 

https://www.monitor.bg/bg/a/view/koledno-tyrsjat-vyv-varna-kryvodariteli-ot-grupa-a-183750
https://www.novinite.bg/articles/183739/169-socialno-slabi-deca-poluchiha-podaraci-ot-TEC-Ej-I-Es-Galabovo
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енергийни източници. Нашите служители са отдадени на идеята да постигат високи оперативни 
резултати и да отговарят на променящите се нужди от енергия в света. За да научите повече, посетете 
www.aes.com .  

Все повече се търсят сувенири, направени от хора с увреждания 

www.plovdiv-online.com | 18.12.2019 | 15:51 
Пловдивчани все повече търсят коледни сувенири, направени от хора с увреждания Каква да е 
коледната изненада за близки и приятели за приближаващите празници, може да решите, ако 
посетите щанда на ОП „Социално предприятие за хора с увреждания“ на Община Пловдив. Той е 
разположен на втория етаж на МОЛ Пловдив Плаза срещу стената за катерене. Там всеки ден до 31 
декември може да откриете интересни, красиви и уникални керамични коледни сувенири, камбанки, 
снежинки, еленчета, ангелчета, цветни украси за елха или маса. Те са направени от сръчните ръце на 
хората с увреждания, които работят в социалното предприятие. „Това е поредният благотворителен 
базар, в който участваме, откакто е създадено общинското предприятие преди една година. Все 
повече хора се включват в нашата благотворителна кауза и подпомагат нашата дейност – да 
подкрепяме и да учим хората с увреждания на различни познания, опит и трудови навици“, сподели 
Ванина Костадинова, директор на социалното предприятие. Тя подчерта, че много деца проявяват 
желание и творчество като участват в арт работилничката и собственоръчно оцветяват коледна 
раничка или правят на коледен магнит или висулка за елха. Всяка събота и неделя до края на годината 
от 10 до 17 часа всички хлапета, които желаят могат да се включат. Всеки участник ще получи подарък 
от Социалното предприятие - магнит или висулка за елха. „По този начин хем развиваме артистичните 
умения на най-малките, хем подкрепяме усилията на хората с увреждания, като оказваме социално 
въздействие върху техния живот чрез изграждането на различни умения и компетенции. Голямата ни 
цел е да подобрим тяхната интеграция в обществото, начина и качеството на тяхното ежедневие“, 
допълни Ванина Костадинова. В деня преди Бъдни вечер – на 23 декември от 17.00 часа служителите 
на Социалното предприятие са подготвили още една изненада - ще се проведе благотворителен търг 
с наддаване за ръчно изрисуваните от тях чинии с Коледни мотиви. Началната цена стартира от 50 лв. 
за чиния. Самото наддаване ще става на щанда или във фейсбук страница до 19 ч. на 23 декември 
2019 г. - https://www.facebook.com/events/2887929074573163/permalink/2887944204571650/ Сред 
шарките на сувенирите може да бъде открита и тази на българската народна шевица, Заради 
включването на традиционната шарка Социалното предприятие спечели отличие още в първото си 
участие във форум за социално предприемачество. Наградата беше придружена и с Грамота за 
иновативен продукт. Само преди няколко дни общинското предприятие спечели и първа награда на 
Министерство на труда и социалната политика в категорията „Социални иновации, свързани със 
заетост“. „Това е само една малка част от добрата оценка, която получаваме заради положените 
усилия на нашите служители, всеки от които е с различна степен и вид увреждане. За нас обаче 
радостта на децата и родителите им е най-голямото удовлетворение, заради тяхната голяма 
отзивчивост и съпричастност“, заключи Ванина Костадинова и прикани с усмивка: „Очакваме Ви на 
щанда на социалното предприятие за хора с увреждания, ще има много приятни изненади. 
Заповядайте.“ 

Стартира 12-ото издание на проекта "Награди за успелите деца на България" 

www.e-79.com | Автор: БГНЕС, E79 News | 18.12.2019 | 18:13 
"Награди за успелите деца на България" на Фондация "Димитър Бербатов" са първите учредени в 
България годишни награди за постижения на ученици във всички сфери на тяхната изява. 

https://www.plovdiv-online.com/plovdiv/item/104369-vse-poveche-se-tarsyat-suveniri,-napraveni-ot-hora-s-uvrezhdaniya
http://e-79.com/news-132802.html
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Сами или чрез друг, отличените през 2019 г. могат да кандидатстват със своите постижения в 
изкуствата, науките или спорта. Освен учениците от 1-и до 12-и клас, могат да се включат и студенти 
първокурсници - с постиженията си от 12-и клас в рамките на 2019 г.  
Традиционно се допуска участие и на българчета, които живеят зад граница. Номинациите се подават 
в уебсайта на проекта http://dberbatov.org/nagradi/, където детайлно са описани и условията. 
За своите дванадесет години, които ще отбележи на 7 април 2020 г., Фондация "Димитър Бербатов" 
стана широко разпознаваема като фондацията на младите таланти.  
Желанието на победителите в различни състезания да принадлежат към общността на "Успелите деца 
на България" утвърди проекта като необходим, мащабен, успешен и устойчив. В хиляди се измерват 
кандидатурите, които постъпват за обработване в периода на номиниране. 
"Успелите деца" е проектът, с който най-често се асоциира моята фондация", заяви футболната звезда 
Димитър Бербатов. "Гордея се, че първи се фокусирахме върху тази "невидима" през 2008 г. група 
деца.  
Сега тя получава повече внимание и аз съм горд със заслугата, която имаме за този факт. Всяка година 
надграждаме, искам постоянно да предизвикваме децата. Очаквам обичайно силна кампания и пак 
се обръщам към най-талантливите: "Ти можеш да си един от нас!", традиционно призова отличените 
през годината българчета учредителят на едноименната фондация. 
"Винаги се намира какво да ме изненада, въпреки че съм в течение какво се случва с децата през 
изтичащата година. Има голяма доза емоция в нашата работа - тъжно ми е, когато някой порасне и 
няма как да участва, радвам се на новите, които едвам са чакали да станат първокласници и да се 
включат". 
Фондация "Димитър Бербатов" е основана с Учредителен акт на дарение от 07.04.2008 г. от Димитър 
Бербатов, воден от желанието си да допринесе за личностното усъвършенстване и реализация на 
децата на България. Основната мисия на Фондацията е всестранно да подпомага младите хора да се 
образоват, да развиват своите дарби и заложби, както и да им дава шанс да ги споделят със света. 
Фондацията се самоопределя за осъществяване на дейност в обществена полза. Тя е 
неправителствена, нерелигиозна и политически независима обществена организация. 

Доброволци сложиха парно във "Факултета" 

Част от ромите вече са заменили старите печки с радиатори 
www.bgonair.bg | 18.12.2019 | 20:10 
Столичният квартал "Факултета" се сдоби с парно. Част от ромите са изхвърлили старите печки и са ги 
заменили с радиатори. 
След усилена работа на анонимните артисти от "Destructive creation" вече 5 домакинства имат парно. 
Ромите в квартала са обучават как да работят с новата придобивка. По-топло е и в дома на леля Тинка. 
Тя от седмица вече се радва на новата придобивка. 
"Това е старата печка, ние вече не я използваме, защото използваме радиаторите, парното. Няма 
пушеци, няма нищо много сме доволни", разказа Тинка Младенова. 
Временно дърва за котела е осигурил кметът на район" Красна поляна." Засега радиатори има само в 
няколко къщи. Там е по-топло, а останалите жители на квартала се сгряват кой както може.  

Масоните с дарения за детски брайлови машини 

www.trud.bg | 18.12.2019 | 22:48 
Средства за закупуване на брайлови машини за незрящите деца от училище „Луи Брайл“ бяха събрани 
чрез фондация „Благотворителност и милосърдие“ към Обединената Велика ложа на България (ОВЛБ) 
тази вечер. Традиционният благотворителен масонски бал се организира под ключовата дума 
„добротворителност“, отбеляза пред „Труд“ Великият майстор на ОВЛБ Искрен Йотов. Събитието в 

https://www.bgonair.bg/a/2-bulgaria/182922-dobrovoltsi-slozhiha-parno-vav-fakulteta
https://trud.bg/масоните-с-дарения-за-детски-брайлови/


   
 

 

 
БДФ / МЕДИЕН МОНИТОРИНГ  

с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България  
 

40 

хотел „Маринела“ събра над 350 гости и започна с химна на България, а сред експонатите на търга 
бяха картини на известни съвременни майстори на четката. Великият благотворител Рачо Кисьов 
благодари на дарителите на фондация „Благотворителност и милосърдие“. Сред каузите й са още 
подпомагане на единственото училище по каменоделство на Балканите, което се намира в село 
Кунино, творчески школи за надарени деца и др. 

През 2019 г. dm България дари близо 200 000 лева в подкрепа на социални каузи 

www.rummarinova.blogspot.com | 19.12.2019 | 09:25 
Компанията подарява 25 декември на своите служители. През тази година dm България дари близо 
200 000 лева в подкрепа на важни социални каузи. Чрез различни кампании, обединени под мотото 
„За по-добър свят заедно“ водещата компания на пазара на дрогерийни стоки у нас се стреми да 
промени живота на много хора. През последната година dm помогна на деца и родители в 
неравностойно положение, подкрепи обучителни инициативи, чрез които допринесе за подобряване 
качеството на живот на българското семейство, дари техника за лечение на деца и стимулира 
служителите си да допринасят за успеха на каузите. Всичко това е част от политиката на компанията 
да поставя човека в центъра на своята дейност. Като част от тази политика dm България подарява 25 
декември на хората от компанията. Така всички над 750 служители ще могат да прекарат Коледа с 
близките си и да се насладят на семейния уют. Затова и от компанията съветват всички свои клиенти, 
които все още не са избрали подаръци за близките, си да го направят до 24декември.През месец 
декември в Централния офис на dm в София бяха проведени четири благотворителни кампании. Бяха 
организирани благотворителни базари на коледна украса в подкрепа на лечението на дете с 
дегенеративно заболяване и за подпомагане на рехабилитацията на деца със специални потребности. 
Компанията организира и благотворителна разпродажба на продукти от асортимента си като 
средствата от нея бяха разпределени в помощна нуждаещи се служители на dm. Бе проведена и 
благотворителна закуска в подкрепа на фондация за помощ на хора с интелектуални затруднения. 
През тази година dm България обвърза голямото пазаруване по времена така наречения „Черен 
петък“ с благородна кауза. Кампанията Giving Friday беше проведена на 29ноември. В този ден 2% от 
дневния оборот във всички 80 магазина на dm бяха дарени на Центъра по детска хемодиализа към 
„Специализирана болница за активно лечение по детски болести - проф. д-р Иван Митев" – София. По 
време на Giving Friday бяха събрани 10 800 лева като с подкрепата на партньори сумата достигна 15 
000лв., с които ще бъде закупен съдов доплер за Центъра към Детската болница. През месец октомври 
dm България дари 10 000 лева на фондация „Живот със Синдром на Даун“. С тази сума ще бъде 
реализиран проект за адаптивно плуване на деца. Компанията подпомага оттри години дейността на 
фондацията като до момента е дарила повече от30 000 лева в подкрепа на нейните проекти. .Най-
мащабните благотворителни кампании на dm  през последните пет години са „Веселите зъбки“ и 
„Слънчеви деца“. През тази година в рамките на инициативите бяха раздадени общо над 80 000 
обучителни материала за правилна устна хигиена и за защита на детската кожа от слънчево изгаряне. 
В партньорство със Сдружението на българските зъболекари 50 000 деца получиха талон за безплатен 
стоматологичен преглед, С помощта на любимите БГ звезди dm събра над 17 000 лева за фондация 
„МайкоМила!“На 08-и март Теди Кацарова, Нели Рангелова, Невена Пейкова, Маги Джанаварова, 
Дивна,  Venzy, Играта, Славин Славчев, Свилен от Остава и Димо отP.I.F станаха касиери за няколко 
часа в магазините на dm. Изпълнителите на БГ Радио зарадваха своите фенове, а 17 330 лева, събрани 
от продажбите в тяхно присъствие, бяха дарени на проекта „Оле Мале“ към фондация „Майко мила“. 
Целта му е да помогне на майки на деца с увреждания да работят и да се издържат сами. Във връзка 
със социалните инициативи на компанията управителят на dmБългария Цонка Иванова-Терзиева 
заяви: „Подкрепата на важни за хората каузи е заложена във философията на нашата компания от 
нейното създаване. Затова сме много щастливи, че можем да дадем своя принос светът около нас да 

http://rummarinova.blogspot.com/2019/12/2019-dm-200-000.html
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бъде по-добър и да помогнем на хора, които се нуждаят от подкрепа. Благодаря на всички клиенти, 
които подкрепиха нашите кампании и на колегите ни, които се включиха в тях и им желая Весела 
Коледа с близките им хора.“ 

Над 10 доброволчески инициативи реализира екипът на Пощенска банка през 2019 г. 

www.banker.bg | 19.12.2019 | 14:48 
Корпоративната социална отговорност е водеща за екипа на Пощенска банка, който с желание 
реализира над 10 различни доброволчески инициативи през годината. Служителите в банката винаги 
се чувстват част от един силен отбор, който може заедно да работи, да се забавлява и да допринася 
за обществото.  ЕКИПНИ В СПОРТА:  В Пощенска банка има много любители на тичането - за здраве и 
за благородни каузи. Общо 306 отбора от 119 компании от различни бизнес сектори се включиха в 
благотворителното щафетно бягане Postbank Business Run 2019, което се проведе в София. Седмото и 
най-мащабно издание на междуфирменото състезание се организира за пореден път от спортен клуб 
„Бегач“ с подкрепата на Пощенска банка. Най-големият тиймбилдинг в България, в който тази година 
участваха близо 1300 участници и 45 деца, беше реализиран в подкрепа на две каузи. Събраните 
средства от над 11 000 лв. се дариха за 12 стипендии „Продължи“ на Националната асоциация по 
приемна грижа и на фондация BCause за подкрепа на ученици в приемни семейства и по проект на 
фондация „Воден път“ за осигуряване на водна рехабилитация на деца с увреждания. Отборите 
участници от Пощенска банка бяха 16.  Бегачи от Пощенска банка се включиха и в благотворителните 
маратони Business Run, които се проведоха в Пловдив и Варна, както и в Софийския маратон и 
благотворителното бягане Run2gether България.  Отново с участието на служители от Пощенска банка 
премина и велотурът, с който бе отбелязан финалът на инициативата на Българската мрежа на 
Глобалния договор на ООН „Да завъртим колелата за повече въздух”, която се осъществи с подкрепата 
на Пощенска банка. Тя показа, че алтернативните начини за придвижване са съществена стъпка за 
намаляване на замърсяването на въздуха в градовете – тема, която става все по-актуална през 
последните години.  Можете да видите също работещите в Пощенска банка често да играят заедно 
футбол, тенис на маса, да стрелят с лък, да спортуват във фитнес центъра в централата ѝ или да 
покоряват заедно планински върхове.  ЗЕЛЕНИ ЗАЕДНО:  Друг приоритет, който обединява 
служителите на Пощенска банка, е участието в устойчивата екологична политика на компанията. Тя се 
стреми да показва как заедно, с обединени усилия, можем да променяме средата около нас към по-
добро. Тази година доброволци от банката преобразиха изцяло горска пътека в местността Златните 
мостове на Витоша, заедно с екипа на Природния парк и със семейството на Ваня и Евгения 
Джаферович, които оцениха високо каузата и активно се включиха в нея. Екипът постави табелки с 
интересни истории за характерните растителни видове в района, сглоби и лакира дървено мостче, 
постави пейки за пикник “витошки тип“, почисти района и освежи детските люлки в него. За да могат 
разходките в планината да носят на посетителите още повече добро настроение и усмивки.  В 
доброволчески кампании на доброволци от банката през тази година се засадиха над 500 дървета в 
Новата гора на София, организираха се акции по почистване на площи, проекти за грижа за животни и 
възстановяване на екопътеки, информационни кампании, които насърчават активния начин на живот, 
отказа от ползване на асансьори и др. 

Столичната община връчи награди за най-успешни социални услуги и практики 

в. Софийски вестник | 20.12.2019 | 00:01 
Столичната община раздаде Годишните награди за добри практики в сферата на социалните услуги, 
които да стимулират професионалистите, работещи в социалната сфера и техните съмишленици. 
Категориите бяха "Войн на годината", "Доброволческа кауза на годината", "Иновативна социална 
услуга на годината", "Кампания на годината", "Мениджър на годината", "Най-въвличаща и 

https://www.banker.bg/finansov-dnevnik/read/nad-10-dobrovolcheski-iniciativi-realizira-ekiput-na-poshtenska-banka-prez-2019-g
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вдъхновяваща социална услуга", "Социално партньорство с бизнеса" и "Медия - приятел на 
социалните услуги". 
Наградите целят да бъдат отразени професионалистите, работещи в социалните услуги на територията 
на Столична община и техните съмишленици да получат признание и публичност за успехите, 
постигнати в рамките на предходната година. Също така те отварят пространство за среща и разговори 
на представители на различни организации от социалния сектор, които да имат възможност да се 
запознаят с добрите практики и да обменят мнения и съвети. 
"В София подписахме първото Споразумението за социална закрила и включване, в което участват 29 
организации. През последните години развихме 90 социални услуги." Това каза кметът на София 
Йорданка Фандъкова, която връчи Наградата за "Мениджър на годината" на Галя Малинова - 
директор на ЦНСТДБУ "Иван Вазов". 
Награди получиха и в категория "Медия - приятел на социалните услуги". Отличени бяха вестник 
"Сега", "Практическа педиатрия за родители" и BTV Media Group. В категория "Социално партньорство 
с бизнеса" беше отличена "Хюлет-Пакард Ентерпрайз" ЕООД за партньорството с фондация 
"Конкордия България". За "Кампания на годината" беше избрана кампанията "Тази Коледа чудесата 
правите Вие", организирана от фондация "За нашите деца". За доброволец на годината беше избран 
Том Лайт. В категория "Войн на годината" победител е Стоянка Иванова от ЦНСТДМУ "Алеко 
Константинов". За "Най-въвличаща и вдъхновяваща социална услуга" е отличен Център за обществена 
подкрепа към "Институт за социални дейности и практики". В категория "Иновативна социална услуга 
на годината" бе отличен Център за жертви на домашно насилие на Сдружение "Асоциация Деметра". 
Освен отличените за награждаване, грамоти получиха и други номинирани професионалисти в 
отделните категории спрямо вота на журито. 

Над 900 лева събраха „вапцаровци“ в кампания за родилното отделение 

www.presstv.bg | 19.12.2019 | 15:51 
Сумата от 926 лева е събрана от благотворителния базар в подкрепа на родилно отделение към МБАЛ 
„Д-р Христо Стамболски“, гр. Казанлък за закупуване на родилен стол от висок клас, с богата 
функционалност, осигуряваща изключителен комфорт на родилката при появата на новия живот. 
Парите ОУ „Н. Й. Вапцаров“ дарява за кампанията „Дай живот в Казанлък – да подкрепим родилно 
отделение“ на Община Казанлък, МБАЛ „Д-р Христо Стамболски“ и СНЦ „Бъдеще за децата“. 
Събраната сума е предадена на г-жа Мария Гинева, изпълнителен директор на СНЦ „Бъдеще за 
децата“, обявиха от училището. 

Коледният дух завладя Investor Media Group чрез ансамбъл "Българе" 

Медийната група дарява средства за кампанията "Един процент промянa" 
www.bgonair.bg | 19.12.2019 | 16:11 
Коледари от ансамбъл "Българе" посетиха служителите от Investor Media Group.  
Традиционно за коледните празници медийната група организира коледен базар. Тази година 
средствата ще бъдат дарени на кампанията "Един процент промянa", която всеки месец подкрепя 
различна кауза. 
През декември тя е посветена на подпомагането на 4 институции за възрастни хора в страната, но 
също така ще достигне и до възрастни хора, живеещи в затруднено положение извън институциите. 
От ансамбъл "Българе" пожелаха на медийната ни група здраве, благоденствие и берекет. 

200 кг храни за децата на отец Иван от Нови хан 

в. Марица, Пловдив | Елица КАНДЕВА | 20.12.2019 | 00:01 
Джингъл бел рок, джингъл бел суинг и джингъл бел по шопски в празничния концерт на школото 

http://www.presstv.bg/новини/12/19/над-900-лева-събраха-вапцаровци-в-кампан/
https://www.bgonair.bg/a/163-lyubopitno/182967-koledniyat-duh-zavladya-investor-media-group-chrez-ansambal-balgare
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200 кг хранителни продукти събра кампанията "Коледата-възможна! на СУСв. св. Кирил и Методий . 
Те ще поемат към децата, за които се грижи отец Иван в дома за сираци "Св. Николай при манастир 
"Св. Троица в Нови хан заедно със сума, събрана от благотворителна акция. 
В нея в продължение на месец се проведоха множество инициативи за набиране на средства. 
Учениците от 1. и 2. клас приеха гости от детските градини "Елица и "Рая , лепиха заедно снежни 
човеци от тампончета за грим и щедро ги посипаха с брокат в картичките си за благотворителния 
базар, организиран от Ученическия съвет. 
Учениците от професия "Дизайнер: Рекламна графика се включиха със свои уникати. Много учители с 
техните възпитаници от всички класове рязаха, апликираха, пробваха техниката декупаж и изработиха 
честитки, сувенири, украшения за елха, пъзели и настолни игри за новогодишния базар. Родители 
също предоставиха свои авторски изделия.А В продължение на 2 седмици ученици от 5. до 12. клас с 
радост оставаха след часовете, за да дежурят на импровизирания щанд. 
Каузата да се помогне на децата от Нови хан разпозна като своя и Професионалната гимназия по 
хранителни техники и технологии. Екипът и учениците там също събраха пакетирани храни за акцията 
"Коледата - възможна! на СУ "Св. св. Кирил и Методий . 
Заедно с дарението в Нови хан ще бъдат изпратени и коледни картички от пловдивските деца - за да 
вдъхнат още любов и надежда. 
"Направихме Коледата възможна и за нас. Защото, когато се обърнеш назад, виждаш хората, които са 
били до теб в трудни моменти, и доброто, което си оставил , обърна се директорката на училището 
Таня Николова към участници и гости на коледния благотворителен концерт във Военния клуб 
миналата вечер. 
В него ученици от професия "Танцьор: български танци и от класовете с разширено изучаване и 
профил музика и хореография разказаха своята коледна приказка. В стил джингъл бел рок и джингъл 
бел суинг, но най-вече в джингъл бел по нашенски - със закачлив шопски танц и "Рипни, Калинке . 
Заедно с формациите "Лоли поп , "Лоли поп тийн , "Фолклория и ансамбъл "Марица този път блесна 
и учителят по физическо възпитание и спорт Владимир Клявков. Той изненадал колегите със своето 
дар слово и написал сценария за коледния концерт. 

Българската коледа 

В навечерието на светлия празник за пореден път лъснаха тревожните проблеми на здравеопазването 
ни 
в. Уикенд | Проф. Мирослава KOPTEHCKA | 20.12.2019 | 00:01 
Какво си пожелава българинът в навечерието на коледните празници? Освен истеричното пазаруване, 
тежките софри, дежурните фойерверки и песни, той прави традиционна елха на децата си и всички си 
пожелават нещо за Новата година. Искат да променят живота си, порядките през идваща година, но 
най-вече да са здрави и да са заедно със семействата си - поне по празниците... 
Пожелания, пожелания... Но какви са реалностите, даваме ли си сметка за тях, правим ли достатъчно 
пожеланията ни в "тихата нощ" да се сбъднат? 
C наближаването на Коледа традиционно започна кампанията за дарителство "Българската Коледа". 
Срещу едно обаждане или есемес, всеки българин може да дари на дете в нужда 1 лев. Така всяка 
година се събират около 2 милиона и се купуват кувьози, апаратура, плаща се за лечение на тежко 
болни деца. Благородно, нали! 
Тази година обаче "Българската Коледа" тече като че ли под сурдинка, някак си инерционно, и то не 
заради това, че няма нуждаещи се деца. 
Всъщност какво се оказа? Благородството на дарителството е под въпрос на фона на случващото се и 
на все по-грубата реалност у нас. Защото именно преди Коледа, за пети път по площадите излязоха 
медицинските сестри и протестираха. От тяхното недоволство се разбра, че те са толкова претоварени, 
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работят на две-три места, за да се издържат, и просто не могат да предоставят пълноценна грижа за 
болните. Притиснати от трудния живот, голяма част от тях напускат системата. Пред страната ни се 
очертава безрадостната перспектива след 5-10 години просто да нямаме медицински сестри. 
Каквито и модерни апарати да имат, "посредниците" в оздравителния процес сами признават, че са 
напълно непълноценни... Този парадокс заслужава внимание, той в голяма степен обезсмисля изобщо 
дарителството в здравната ни система. Защото каквито и апарати да се закупят и лечения да се 
предоставят, когато няма кой да ги реализира, положението си остава тежко. Състоянието на 
пациентите, на нуждаещите се май си остава основно тяхна грижа. До голяма степен именно чрез 
протестите на медицинските служители всички разбрахме, че има сериозни проблеми за реализиране 
на помощта към болните и държавата, здравната ни система трябва да ги решава. 
На фона на този напрегнат пейзаж от последните дни - с разпънатите палатки на протестиращите 
медицински работници пред МС, се открояват и целогодишни граждански дарителски кампании. 
Деца и родители събират капачки във всеки блок. След това те се преработват и се осигуряват средства 
за недоносените бебета. Тази гражданска кампания тече през цялата година и безусловно има 
реализирани успехи. 
Но всички тези дарителски жестове на българите, заедно с благородството да подкрепят и отделна 
кауза, конкретно болно дете, се оказва, че до голяма степен висят във въздуха. Тези кампании имат 
своите яростни противници, които смятат, че спасяването на живот и лечението, което помага на един 
пациент, все пак са задължения на държавата. А те трябва да са цялостни - от условията и 
оборудването в болниците до медицинските грижи: модерни и адекватни. Или другояче казано - една 
здравна система, която държавата е длъжна да осигури на болните и беззащитните. Защото сме 
свидетели, че много страдащи напускат България, за да получат съответните грижи в други държави. 
А когато става дума за оцеляване, няма компромиси... При това спасяването на нечий живот понякога 
зависи от времето, не може да се отлага непрекъснато... 
Но какво се оказва - накрая българинът е дарител и откликва на всяка трагедия, спопетяпа особено 
деца, събира и пари, но явно когато се стигне до медицинската помощ, "пречи" системата на 
здравеопазването ни, която от години плаче за сериозни реформи 
Като се има предвид и това, че в новия бюджет на държавата се предвиждат 5 пъти повече средства 
за здравеопазване. Но даже и в тази ситуация медицинските работници не са спокойни, че ще получат 
полагащите им се възнаграждения, видимо недоволни са от все по-отчайващите условия в 
болниците... Възмутени са от кражбите по клинични пътеки, фалшиви болнични листове - срамни 
далавери, които се извършват пред очите им... 
Въпросът е къде отиват тези средства? Циничното е, че болните са все по-недоволни от здравните 
грижи, а някои в по-отдалечени райони дори трудно имат достъп до болница. Оказва се на практика, 
че някои важни медицински процедури са платени от самите страдащи, които са длъжни да си 
осигуряват всички консумативи, плащат на лекарите, да не говорим какви пари се дават на ръка 
ежедневно на санитарки и медицински сестри - за да те погледнат изобщо като човешко същество с 
някакво минимално останало достойнство, а не да те хокат като добитък... От друга страна са парите 
по клинични пътеки, които и тази година са увеличени в бюджета... Въобще текат на хартия едни 
големи средства и от гражданите, и от държавата, а резултатите в здравеопазването ни изобщо не са 
особено задоволителни 
И за здравните работници, но най-вече за пациентите. Защото, ако перифразираме онзи идиотски 
лозунг от късния соц, "българските болни са най-болни в света". 
Решението не е в наливането на още и още пари и само в преразпределението на заплатите при по-
голяма справедливост между лекари и медицински работници. Трябва наистина много строг контрол 
на злоупотребите в здравната ни система, повече от всякога е нужна цялостна реформа. Това е! За да 
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има сигурност за българите, че може да разчита на здравни грижи и че системата ни изобщо 
функционира. 
Чак тогава може да имаме свои пожелания за здраве и спокойствие през Новата година, май! 
Българската Коледа наистина ще свети и ще ни дава надежда, ще може да се открои и дарителството 
ни. Иначе остава чувството за хаос и несигурност... 

Интеракт клуб Плевен посвети своя коледен базар на Дневния център за възрастни с 
увреждания 

www.plevenzapleven.bg | 20.12.2019 | 07:26 
Младежите от Интеракт клуб Плевен посветиха своя благотворителен коледен базар на Дневния 
център за възрастни с  увреждания. В двата дни, в които се е провел базарът, са събрани 853,50 лв. от 
продажбата на декоративни сувенири и картички. С помощта на Ротари клуб Плевен Центрум сумата 
е увеличена на 1 000 лв. като средствата вече са предоставени на Дневния център. „Бяхме посрещнати 
като у дома си и разговаряхме на много приятни теми, с което за пореден път се убедихме, че мисията 
ни е повече от успешна. Благодарим на г-жа Цонева и целия екип на центъра за отношението и 
съдействието. Благодарим на всички, които ни подкрепиха, в това число най-много на Ротари клуб 
Плевен Центрум, и ви приветстваме да продължавате да го правите! Най-хубавото тепърва 
предстои!“,казват от Интеракт клуб Плевен.  

Ново дарение за 15 000 лв. получи горнооряховската болница 

www.velikotarnovo.utre.bg | 20.12.2019 | 10:18 
Четвърти поред ТИР с дарения от холандската фондация SMHP “Медицинска и социална подкрепа за 
Източна Европа” пристигна в началото на седмицата в МБАЛ “Свети Иван Рилски”в Горна Оряховица. 
Дарението е на стойност около 15 хиляди лева и съдържа 36 броя легла, матраци, дюшеци, 50 броя 
болнични шкафчета, апарати за кръвно налягане, инвалидна количка, проходилка, кашон с 
еднократни тръби за кислород, санитарно- хигиенни материали, както и посуда за хранене на 
пациентите. Дарените мебелировка и консумативи вече са разпределени по всички отделения. 
Припомняме, че през април т.г. организацията дари линейка и мобилен ехограф, а стойността на 
даренията в двата тира, изпратени преди това, надхвърля 86 945 лева, посочи д-р Иванов. 
Благодарение на благотворителите от Холандия болницата се сдоби и с матраци, електрически 
колички за пациенти, монитори, болнични легла, електроножове, електрокардиографи, перфузионни 
и инфузионни помпи, подемници с батерии, подвижни шкафове, мобилни носилки и др. 
Организацията от години подпомага социални и здравни заведения в държави от Източна Европа като 
Полша, Румъния, Молдова, Украйна и България. От пролетта на 2019 г., холандските благотворители 
трайно подпомагат и общинската болница в Горна Оряховица. 

 
 
 

Докладът с медийния мониторинг е създаден в рамките на проект „Дарителство за промяна“ с 
финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското 

икономическо пространство (ЕИП). Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от БДФ и 
при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище  

на Финансовия механизъм на ЕИП и Оператора на Фонд Активни граждани България. 
 
 

https://www.plevenzapleven.bg/blog/2019/12/20/интеракт-клуб-плевен-посвети-своя-кол-236921/
http://velikotarnovo.utre.bg/2019/12/20/547717-novo_darenie_za_15_000_lv_poluchi_gornooryahovskata_bolnitsa
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Проектът „Дарителство за промяна“ се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 105 000 EUR, 
предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната 

цел на проект „Дарителство за промяна“ е изграждане на капацитет на гражданските организации за нови 
и устойчиви партньорства с бизнеса и институциите. Подходът адресира дарителството като форма на 

взаимодействие и споделяне на ценности, принципи и отговорност за постигане на желана промяна. 
 


