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Новини за членове на БДФ 
 
 

Реализират проект "Историята на Плевен оживява" 

www.pleven.utre.bg | 18.06.2018 |  
Да си от Плевен, да обичаш града и да го описваш на приятелите си от цял свят само с 
Панорамата, Кайлъка и светещите фонтани на центъра – това е факт за повечето млади хора 
днес. Смелата амбиция на фондация „Съвременна плевенска медия“ да промени 
ситуацията намери съмишленици в най-голямата социално отговорна инициатива на Лидл 
България – „Ти и Lidl за по-добър живот”, която се осъществява в партньорство с Фондация 
„Работилница за граждански инициативи“ и Български дарителски форум. Проектът 
„Историята на Плевен оживява. Памет за знатните плевенски родове и красивите стари 
сгради” сглобява пъзела на паметта на стария Плевен, намира пътища към сърцата на 
днешните млади хора, търси начини да предаде заряда, който е изграждал този град не 
само като сгради, но и като човешки потенциал, жив пламък, огнище на бурен културен и 
икономически растеж. Как да накараш младите да видят с други очи града си, по чиито 
улици минават всеки ден? Да поискат да разберат кой и за какво е строил сградата, в която 
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днес се помещава Община Плевен? Подобие на чий дворец е Върбеновата къща или кой е 
обитавал красивите постройки във виенски стил по Старата главна и в центъра на града? Все 
въпроси, които си поставят група ентусиазирани плевенчани в търсене на начини да свържат 
историята и днешното забързано ежеднение. Вглеждайки се в старите сгради, може би 
мнозина ще успеят да почерпят вдъхновение от фамилиите на строителите на съвременен 
Плевен, като Бурджеви, Върбенови, Стоянови, Константинови, Керкенезови, Чорбаджиеви, 
Бурмови, Несторови, Оббови… Хора с най-различни професии – търговци, фабриканти, 
адвокати, лекари, писатели, музиканти, учители, обединени от едно – любов и всеотдайност 
към родния град. Повечето от тези хора тръгват от нулата, но с труд и упорство постигат 
много. Оставят на града си не само материални придобивки, но и история, вдъхновение, 
проправени пътеки, по които може да тръгне днес всеки, които има очи да види и сърце да 
поеме инициатива. Подготвените 20 ученици от 9 до 12 клас на професионална гимназия по 
туризъм „Алеко Константинов” и от Младежки общински парламент – Плевен през 
септември и октомври ще водят по тематичните маршрути групи от по 20 ученици от 4 до 8 
клас на шестте основни плевенските училища. Над 2 500 ученици от града ще преминат по 
петте тематични тура за туристическа обиколка на Плевен, под названията: „Видни 
дарители”, „Търговци и индустриалци”, „Меценати и културни деятели”, „Революционери и 
просветители” и „Строители и новатори”. Пет тематични брошури ще запознават в детайли 
всеки, който желае да опознае града. В новосъздадения блог „Историята на Плевен 
оживява“ се публикуват любопитни материали и снимки от Плевен в миналото и днес - 
неспирна виртуална обиколка на града за запознаване с факти и легенди за 
забележителните обществени и частни сгради, за интересните личности, важните дати и 
интересните събития от историята. В цифри резултатите от инициативата на фондация 
„Съвременна плевенска медия“ звучат така: - Пет луксозни пълноцветни брошури под 
мотото на Проекта: Историята на Плевен оживява. Памет за знатните плевенски родове и 
красивите стари сгради, с теми „Видни дарители”, „Търговци и индустриалци”, „Меценати и 
културни деятели”, „Революционери и просветители” и „Строители и новатори”; - Създаване 
на пет тематични маршрута, според съдържанието на отделните брошури; Изработка на 
отличителни екипи за екскурзоводи; - Обучение на 20 екскурзоводи - ученици в 9-12 клас на 
плевенски училища за провеждане на турове по петте тематични маршрута; - Организиране 
и провеждане на 25 тематични туристически турове - по 5 за всеки от маршрутите, с групи от 
15 до 20 ученика в 4-8 клас от плевенски училища; - Провеждане на игра-викторина с 
награди за най-активните участници в туровете, в присъствието на потомци на видни 
плевенски фамилии, които ще споделят лични спомени, и на специалисти - историци, 
архивисти, краеведи, педагози, както и на журналисти; - Обобщаване на резултатите и 
подготовка на презентация за Проекта; - Внасяне на презентацията в Консултативния съвет 
по туризъм към Община Плевен. Една идея превърната в реални действия и постигнати 
резултати. Инициатива, която в настоящето с много хъс и ентусиазъм обединява хора, 
спомени, мисъл за бъдещето и желание всичко това да даде добри плодове. Защото, когато 
историята оживее, от старите фотографии ни се усмихват живи очи, протягат ни ръка нашите 
предци, за да ни поведат към онова бъдеще, което трябва да изградим. 

Доброволци от Райфайзенбанк почистиха "Шипка"  

www.banker.bg | 18.06.2018  
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Служители на Райфайзенбанк инициираха доброволческа акция за почистване на района 
около Паметника на Свободата – Шипка. По повод 140-годишнината от Освобождението на 
България, над 50 доброволци – служители на банката, почистиха близо 900-те стъпала към 
монумента и събраха паднали клони и отпадъци от парка на мемориалния комплекс. В 
инициативата се включиха и младежи от SOS Детското селище в Трявна, както и туристи, 
решили да посетят историческия обект в този ден.  
Екипът на националния музей посрещна най-малките доброволци с разказ за мястото, което 
увековечава Шипченската епопея и на което всяка година отдаваме почит към подвига на 
българските опълченци и руските воини. В знак на уважение към един от най-българските 
символи, доброволците на Райфайзенбанк положиха усилия за освежаването на района 
около монумента, който всяка година е посещаван от над 100 000 души – статистика, която 
задължава паметникът на Свободата да бъде добре поддържан. Най-удовлетворяваща беше 
оценката, която доброволците получиха от преминаващите гости на комплекса и 
поздравленията от по-възрастните туристи.  
Служителите на Райфайзенбанк ще продължат активно да участват и в други доброволчески 
акции, организирани в цялата страна. През есента на 2018 г. предстои и десетото юбилейно 
издание на дарителската кампания „Избери, за да помогнеш“. В рамките на инициативата 
до момента са подкрепени 233 проекта, с над 2.7 млн. лв., благодарение на дарения на 
служителите на Райфайзен и добавени средства от банката.  

Безплатни здравни прегледи за възрастни хора в Мездра 

www.bulnews.bg | 19.06.2018  
Безплатни медицински прегледи организира Фондация Проект Северозапад в селата 
Моравица и Руска Бела на 20-ти и 21-ви юни. Инициативата е съвместна с община Мездра и 
се провежда за четвърта поредна година. Предназначена е за възрастни хора над 65-
годишна възраст, които ще бъдат прегледани от лекари специалисти: кардиолог, невролог и 
ортопед от УМБАЛ „Александровска“ – София.  Прегледите ще се проведат в медицинските 
служби на двете села при предварително записване в часовете от 9:30 ч. до 17:30 ч., с 
почивка от 13:00 до 14:00 ч.  Ако искат да консултират съществуващо лечение, пациентите е 
нужно да носят своята налична медицинска документация. Прегледите са финансирани от 
Фонд „Нашите родители” на Фондация “BCause”, като средствата в него се набират изцяло 
от дарители.  На 22-ри юни лекарите специалисти ще прегледат и децата от Комплекс за 
социални услуги за деца и лица с увреждания. 

Отворена позиция за „Оперативен мениджър“ във Фондация „Благотворител“ 

www.ngobg.info | 19.06.2018 |  
За нас: Фондацията работи от 2004 г. в сферата на образованието. Мисията и ценностите на 
фондацията ръководят екипа към създаване на условия и подкрепа за развитие на дарбите 
и професионалното бъдеще на младежи, лишени от родителски грижи. През последните 8 
години голяма част от усилията на фондацията са съсредоточени върху програма за 
усвояване на добродетели в учебните заведения и преход от класическия модел на 
преподаване към позитивно образование за изграждане на характера.   За позицията: 
изгражда, развива и мотивира екипа на фондацията; инициира стратегии за разширяване на 
мрежата от дарители и партньори; инициира и участва активно в разработване, 
осъществяване и отчитане на проекти; координира различни програми и инициативи на 
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фондацията; организира събития, конкурси и обучения; развива комуникационните канали 
на фондацията; управлява административни процеси, свързани с политики за закрила на 
личните данни и за закрила на детето; организира и участва в процеса на документооборот, 
кореспонденция и подпомага финансово-счетоводната дейност. Какво предлагаме? работа с 
кауза; възможност за пряк принос към разработването на добри практики в образованието и 
в дарителството; динамична работа и участие във всички аспекти на дейността на 
фондацията; възможности за обучения и повишаване на квалификацията; възможност за 
участие в събития и обмяна на опит с експерти от различни сфери; трудов договор на пълен 
работен ден; гъвкаво работно време; конкурентно заплащане.   Как изглежда желаният 
кандидат? идентифицира се с мисията и ценностите на Фондация „Благотворител”; 
способен е да проявява емпатия и разбиране; проактивен със стратегическо и аналитично 
мислене; желае да изгражда и работи в екип, основан на разбиране, уважение, отговорност 
и целеустременост; организиран, последователен, изобретателен и творчески настроен; има 
интерес към развитието на образователни практики; има завършено висше образование, 
минимална степен „Бакалавър“; ползва писмен и говорим английски език на работно ниво 
(B2 или по-високо); отлични компютърни умения; умения за поддръжка на профили в 
социални мрежи и онлайн платформи; предишен опит в сферата на образованието и /или в 
НПО сектора е предимство.   Условия за кандидатстване: в срок до 30 юни 2018 г. на 
office@blagotvoritel.org разкажете защо искате да сте част от екипа на фондация 
„Благотворител“ в кратко мотивационно писмо; изпратете автобиографията си. За 
допълнителна информация и въпроси можете да ни пишете на office@blagotvoritel.org или 
се свържете с нас на 0889 494 440. 

Български фонд за жените обявява конкурс за подкрепа на проекти за овластяване на 
момичета и млади жени 

www.ngobg.info | 19.06.2018 |  
Български фонд за жените (БФЖ), с подкрепата на Global Fund for Women, обявява конкурс 
за финансиране на проекти, фокусирани върху овластяване на момичета и млади жени. 
Бюджетът на конкурса е 30 000 лева, а размерът на максималното финансиране, което една 
организация може да получи е до 3 000 лева (три хиляди лева). Срокът за кандидатстване с 
проектни идеи е до 23:59 часа на 8 юли 2018 г. Настоящият конкурс е в подкрепа на визията 
на Български фонд за жените за общество, в което няма насилие, дискриминация и 
неравенства и в което всяко момиче или жена има условия да разгърне своя потенциал в 
най-пълна степен, разполага с равни възможности и достъп до ресурси, качествено 
образование и услуги, и прави информирани избори относно своя личен и професионален 
живот и собственото си тяло. Конкурсът е част и от стратегията на Фонда за постигане на 
стратегическите му цели - овластяване на жени и момичета, развитие на силно женско 
движение и на социална филантропия в България. Какво? Общият бюджет на настоящия 
конкурс е 30 000 лева и в него ще бъдат финансирани проекти на 10 организации на 
стойност до 3 000 лева. При недостатъчен брой получени и/или одобрени за финансиране 
проекти, Български фонд за жените си запазва правото да промени условията на конкурса. 
Допустими за финансиране са широк спектър от дейности, като водещият им принцип 
трабва да е овластяването на момичета и млади жени. Препоръчително е целите и 
дейностите, заложени в проектите, да не третират целевата група като пасивни 
бенефициенти, а активни двигатели на социалната промяна. За целите на конкурса, под 
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момичета и млади жени, Български фонд за жените ще разбира всички момичета и млади 
жени до 35 години, без изключение на социален статус, раса, сексуална ориентация и др. 
под. признаци, включително трансжени. Допустимо е проектът да обхваща и жени извън 
посочената възраст, ако тази необходимост е добре обоснована във формуляра за 
кандидатстване.   Окуражаваме кандидатите да заложат на интерсекционален и инклузивен 
подход, както и да се фокусират върху реалното овластяване на целевата група, което да 
има устойчив резултат. Кога? 19 юни  – 8 юли 2018 г. – набиране на проектни предложения 
20 юли 2018 г. – обявяване на одобрените организации 23 – 31 юли 2018 г. – сключване на 
договори и финансиране 1 август 2018 г. – 31 март 2019 г. – изпълнение на проектите и 
отчитане Проекти, получени след срока за кандидатстване, 23:59 часа на 8 юли 2018 г., няма 
да бъдат разглеждани от комисията по оценка. Кой? В конкурса могат да участват само 
организации, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) и в 
обществена полза. С предимство ще бъдат разглеждани кандидатури на: организации, 
работещи в сферата на женските права; организации, работещи за преодоляване на 
множествената дискриминация (ЛБТ, ромски организации, организации на хора с 
увреждания и др. под.); организации, чиято дейност се осъществява извън София; 
новосъздадени организации и такива, чиято дейност се осъществява от по-малко от година; 
организации, чийто годишен бюджет е в размер по-малък от 50 000 лева. Всички проекти 
трябва да популяризират дейността на Български фонд за жените. Критерии за оценка: 
Административно съответствие с изискванията на конкурса – попълнен и оформен 
формуляр според изискванията; приложена подписана Декларация за 
достоверност.Капацитет и/или потенциал за изпълнение на проекта (насърчава се 
кандидатстването на новорегистрирани организации). Връзка на проекта с фокуса на 
настоящия конкурс. Реалистичност на заложените цели и очакваните резултати. 
Реалистичност на бюджета и баланс между административните разходи и разходите за 
изпълнение на дейностите.. Проектите ще бъдат оценявани от Настоятелството, екипа на 
БФЖ и от външни експерти, представители на бизнеса и неправителствения сектор, които 
ще бъдат обявени при публикуване на резултатите. Документи за кандидатстване: 
Формуляр  за кандидатстване – изтегли в doc формат. Формулярът трябва да бъде изпратен 
в Word формат. Декларация за достоверност на данните – изтегли в doc формат. 
Декларацията трябва да бъде изпратена заедно с Формуляра за кандидатстване, с подпис и 
печат на законния представител на кандидатстващата организация.  Допълнителна 
информация: Всички одобрени организации сключват Договор за целево финансиране с 
Български фонд за жените, а след приключване на проектите, в срок до 31 март 2019 г. 
организациите задължително предоставят наративен и финансов отчет по образци и 
указания, които ще получат от БФЖ. Подкрепата на Български фонд за жените трябва да 
бъде отразявана във всички комуникационни дейности и материали, според условията в 
договора. Документите изпратете до 23:59 ч. на 8 юли 2018 г. на ел. поща: 
office@bgfundforwomen.org. Заглавие (subject) на имейла: Конкурс за млади жени и 
момичета За допълнителна информация и въпроси, пишете ни отново на 
office@bgfundforwomen.org *Български фонд за жените си запазва правото да промени 
сроковете на конкурса. 

Loveguide споделят със социални предприемачи пътя си в ПРОМЯНАТА 

www.nova.bg | 19.06.2018 | 

http://www.americaforbulgaria.org/page/home


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

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

 

 
БДФ / МЕДИЕН МОНИТОРИНГ  

С подкрепата на фондация „Америка за България”  

8 

 

Loveguide канят всички желаещи да зададат своите въпроси, за да проследят пътя на 
развитие на един социален предприемач заедно с Николета и Надя, които ще разкажат 
повече за конкурса за социални предприемачи ПРОМЯНАТА. Oбмяната на опит ще се 
проведе на 22 юни от 18:00 ч. в betahaus. Финалистът от първото издание на ПРОМЯНАТА 
през 2014 година, Loveguide е още само идея. По-малко от четири години по-късно те вече 
са помогнали на над 20 000 младежи в България. Имат уебсайт с изчерпателна и приятелски 
поднесена информация за сексуалното здраве и личните отношения, видео канал с над 400 
000 гледания годишно и са провели часове по сексуално здраве в училища в 40 населени 
места в България. Николета и Надя – екипът зад Loveguide – ще споделят кои са най-важните 
уроци, които са научили по пътя, и кои са били ключовите стъпки в развитието им. А екипът 
на Reach for Change България, който за пета поредна година заедно с Нова Броудкастинг 
Груп организира конкурса за социални предприемачи ПРОМЯНАТА, ще разкаже повече за 
формата и условията на конкурса и защо ПРОМЯНАТА е една страхотна възможност за 
развитие на стартиращи социални предприемачи, намерили решения как да подобрят 
живота на децата и младежите. Конкурсът е отворен за кандидатстване до 18 юли 2018 г. на 
www.nova.bg/promyanata Всички присъстващи ще имат възможност да зададат своите 
въпроси към екипите на Loveguide и Rеach for Change България. 

БНТ излъчи концерт от Етнофестивала в Минерални бани 

www.prinbulgaria.com | PR Sales | 19.06.2018 |  
БНТ излъчи вчера от 13,30 часа първата част на концерта от избрани изпълнения от двата 
фестивални дни на 18-я международен детски етнофестивал „Децата на Балканите – с 
духовност в Европа”, който се проведе в Минерални бани. Втората част от концерта ще бъде 
излъчена в същия час на 24 юни, информираха от националната медия. В мащабната проява 
участваха близо 2 000 деца от България, Македония, Молдова, Полша, Русия, Сърбия и 
Турция. Организатори на проявата са КНСБ и Благотворителен фонд „Проф. д-р Желязко 
Христов”, със съдействието на община Минерални бани. Международният детски 
етнофестивал „Децата на Балканите – с духовност в Европа” е посветен на най-хубавия 
детски празник, 1 юни – Международен ден на детето. В проявата взеха участие 80 групови 
и 35 индивидуални изпълнителя от 15 области и 38 населени места от територията на цяла 
България, както и 15 чуждестранни групи. Китайската култура и традиции докосваме чрез 
изпълненията на участници от Българо-китайски образователен център „Панда” – гр. София. 
Представени са близо 90 училища, читалища, ОДК, ОДЗ, центрове и школи от България и 
чужбина. 

Вдъхновяващата история на едно българско семейство 

www.zarata.info | 20.06.2018 |  
Когато се ражда детето им, лекарят сухо им казва: “Оставете го, защото ще превърне живота 
ви в ад”. Но Силвена и Красимир от Варна и за миг не помислят да изоставят болното си 
бебе. Това е тяхната вдъхновяваща история: 
    “Животът е такъв, какъвто си го направиш” 
Силвена и Красимир Ламбови от Варна са всъщност едно обикновено младо семейство. Тя е 
завършила туризъм, той е професионален видеооператор. Синът им Кристиян е на три, 
когато се задава ново бебе. Радостта в семейството е голяма, а двамата родители полагат 
всички възможни грижи за бъдещото дете. Седем лекари са проследили бременността, на 
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няколко пъти правят биохимични скрининги, а в последните месеци плодът е гледан на 3D и 
4D. Никакви признаци за това, което ги очаква. Всички изследвания показват плод без 
отклонения в развитието. 
И тогава идва денят, когато Силвена, още унесена от пълната упойка за секциото, вижда 
пред себе си лекар на средна възраст, който сухо ѝ съобщава: “Детето е с генетични 
увреждания. Но вие сте млади, ще си родите друго. Това го оставете, защото ще превърне 
живота ви в ад. Сигурно няма да доживее до една година”. 
Живот със Синдром на Даун 
Силвена и Красимир нямат никаква представа какво ги очаква. Сигурни са само в едно – че 
няма да изоставят детето си. И до ден-днешен не разбират как е възможно подобна новина 
да се съобщава толкова бездушно. 
Микаела прохожда на година и един месец. Точно като батко си Крис. Тези първи 13 месеца 
от живота ѝ преминават в непрекъснати грижи – и напук на лекарската прогноза детето се 
развива като връстниците си. Грижи, грижи, грижи – това е рецептата, казват двамата 
родители. 
Малката Микаела 
Именно тук започва необикновената история на това семейство, което е можело да изостави 
детето или да го занемари, можело е да потъне в мъката си и да загърби живота. Вместо 
това Силвена и Красимир правят нещо, което вдъхновява много други родители със сходна 
съдба. 
Когато малката Микаела прохожда, Красимир решава да покаже в Ютюб какво са успели да 
постигнат. В първия от общо 30-те видеоклипа, проследяващи вече над две години 
развитието на детето, в кадър е 4-годишният Крис, който казва: “Сестра ми има Синдром на 
Даун и на мен това не ми пречи. Аз супер много я обичам”. 
Още първият видеоклип е гледан от над 200 000 души, видеоканалът в Ютюб има 24 000 
абонати, а общо над 3 милиона души от цял свят следят какво се случва. Видеоклиповете на 
Красимир са забавни, интелигентно направени, професионално заснети. И са много полезни 
най-вече за родители на деца с Даун. Клиповете се разпространяват и във Фейсбук, а 
отзвукът е като отприщен бент. “И на мен ми казаха, че детето ще доживее най-много до 
една година. Оставих го на село при роднини. Днес той е вече на 30”, пише една жена. Друга 
пък благодари за клипа, в който виждаме как Микаела щастливо пее и танцува с останалите 
деца в яслата, как сама се храни, облича и обува, чуваме възпитателките, които я описват 
като прекрасно дете. Впрочем, именно този клип, гледан от над 300 000 души, е и най-
ефективният – защото променя нагласите на персонала в детските ясли. “След този клип 
най-сетне приеха детето ми в ясла“, пише жена със сходна съдба, получавала досега само 
откази. 
“Тя е нашето сърце“ 
Красимир и Силвена подхождат много професионално към всеки един видеоклип. Виждаме 
малката Микаела в различни делнични ситуации – как се държи в магазин или на тържество, 
как учи нови неща, как отработва сложните за нея фини движения, как братчето ѝ помага. 
“Ние сме перфектният отбор”, казва Красимир. „Силвена е много организирана и 
ангажирана с дейностите около Микаела и Крис, аз съм идеен и голям оптимист, Крис е 
разумен, а Микаела – тя е нашето сърце”. 
Междувременно 3-годишното момиченце вече говори много добре – дори по-добре от 
някои свои връстници. Пее песнички, играе с брат си, който макар още да не ходи на 
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училище, вече е поел ролята да бъде учител на малката си сестра. “Тя може да научи всичко. 
Просто по-бавно от останалите”, казва Крис. Благодарение на него Микаела познава 
цветовете и животните, може да играе на различни игри. 
6-годишният Крис с баща си 
Преди две години семейството основава фондация “Живот със Синдром на Даун”. 
Благодарение на спонсори и дарения е осигурена безплатна музикотерапия за десет деца 
със Синдром на Даун във Варна, а през юни се провежда четиридневна среща-лагер край 
морето за общо 55 души от цялата страна – деца с Даун и техните родители. Дейността на 
Красимир и Силвена среща отзвук и в чужбина. Впечатлена от каузата им, младата Натали 
Ангелова, която живее в Германия, продава там чаши с техен шарж, като средствата 
подсигуряват част от издръжката на срещата-лагер. Фондацията, чиято дейност на практика 
се развива единствено от Силвена и Красимир, е носител на Националната награда за 
социална иновация  на Министерството на труда и социалната политика и финалист в 
конкурса на фондация “Промяната” на Нова Броудкастинг Груп. 
“Започнахме проект, който има начало, но няма да има край. Толкова много неща още може 
да се направят”, казва Силвена. Например субтитри на английски във всички видеоклипове, 
за да бъдат гледани от още повече хора. Търсят се доброволци за превод. Най-честата 
фраза, която ще превеждат, е лесна: “Обичам те”. 
Източник: Дойче Веле 

ТПП - Стара Загора представи проекти подкрепени от бизнеса в Регионалeн форум Бизнесът 
– сила за добро 

www.alfarss.net | 21.06.2018 | 
Българската мрежа на Глобалния договор на ООН (БМГД на ООН) проведе днес регионален 
форум в Стара Загора, в който участваха местните организации и компании, работещи за 
корпоративна социална отговорност. Партньори на форума са Община Стара Загора, 
Търговско-промишлена палата - Стара Загора и КонтурГлобал Марица - изток 3. Българската 
мрежа на Глобалния договор на ООН е най-активната организация в страната в сферата на 
корпоративната социална отговорност и устойчивото развитие. Тя е обединение на 
отговорни компании, образователни институции и неправителствени организации. 
Функционира като част от световната инициатива на Глобалния договор на ООН и е 
национална партньорска организация на водещата европейска мрежа за КСО - CSR Europe. 
Приветствие към форума отправи зам.-кметът на Общината Йордан Николов и благодари на 
организаторитe. 
 
 
Общи новини 
 

Бримки от любов 

Група плетачки радва с уникални играчки, а парите от тях отиват за болни деца 
в. Сега | Доротея ДАЧКОВА | 16.06.2018 |  
"Момичета, преди няколко дни навъртях 50 лета. По тоя случай дарявам 50 гранки прежда 
на групата. За всяка изминала година по една. Те по някакъв начин символизират живота ми 
дотук - ярки, тъмни, шарени, цветни, едноцветни, еднакви, различни, тежки, по-леки... но 
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всяка година със своя си спомен. Ще се радвам да получат живот и да помогнат на нечий 
друг", пише една от жените в групата. 
Във "Фейсбук" може всичко. Като например от едно бебешко одеялце да се стигне до мрежа 
за дарителство, която да улавя все повече хора. Това в едно изречение е историята на 
групата "Плетем за българските деца". В нея влизат десетки жени със златни ръце, които от 
гранче прежда могат да направят чудеса - играчки, дрешки, терлици, шапки, каквото се 
сетите. Готовите продукти се предлагат за продан в друга група - "С вяра в доброто - подари 
надежда". Парите не се превеждат на майсторките, а по дарителска сметка на болно дете. 
Когато купувачът покаже платежното, плетивото отпътува към него. Играчките, които нямат 
външни елементи, например копчета, са подходящи дори за бебета. Но се е случвало да се 
купуват и за възрастни - например пчеличка е правена по поръчка на пчелар, куче с пушка е 
плетено за подарък на ловец. В групата зажужава усилено преди всеки благотворителен 
базар, който организират. А ако се появи съобщение, че парите за дадено лечение са 
събрани, или още по-добре - че някое дете вече е здраво, в групата настава истинска 
еуфория. 
Всичко започва преди години, когато в една "фейсбук" група за плетене решават заедно да 
оплетат едно одеялце за болно бебе. Десетки жени се включват, всяка прави по един мотив, 
а после ги събират. Накрая пускат снимка на одеялцето в групата, за да го видят всички. И 
един човек предлага да откупи одеялцето и да го подари на болното бебе. А парите да 
преведе за лечението на детето. Така на Мариана Гелева й хрумва, че с хобито, което делят 
с много жени, могат и да помагат на деца в нужда. Бебето с одеялото е живо и здраво, вече 
голямо дете. А групата "Плетем за българските деца" продължава да помага на други 
малчугани. Най-активен администратор, координатор и своеобразен пиар на групата е 
Магдалена Делева. 
Тя разказва пред "Сега", че се търсят кампании, които са във "Фейсбук" и имат дарителски 
сметки, тъй като това е някаква гаранция срещу злоупотреби. Така жените са спокойни, че 
кампании те са истински. 
Твърдото ядро плетачки са двадесетина. Сред тях има жени с най-различни професии - 
счетоводителка, зъболекарка, продавачка. Има пенсионерки и дами по майчинство. Случ 
вало се е да плете и цял клас, който се е запалил покрай учителката си -плетачка. 
Прежда даряват и хора, и производители. Каузата е толкова пленителна, че вече има случаи 
на младоженци, които вместо букети искат от гостите си прежда 
И я даряват на плетачките. В началото интересът е предимно към одеялцата. Сега обаче най-
добре се котират играчките. "В тях има живот", обяснява си го Магдалена. И допълва, че 
някои от жените могат да плетат и без схема, просто като си представят играчките. 
Майсторките са отворени и за заявки от клиентите. "Преди време едно дете си загуби 
плетената маймуна. Много се разстрои и му изплетохме втора по поръчка на майка му. След 
това историята се повтори и изплетохме и трета. Накрая загубените маймуни се появиха и 
сега детето има три", разказва Магдалена. 
Цените се определят в зависимост от материалите, вложеното време и сложността на 
играчката. Те обаче са много по-ниски от реалните, които биха били непосилни за много 
хора. Но пък много от дарителите превеждат за поръчаната играчка повече от обявената й 
цена. Една от първите играчки, изплетена в групата, е първоначална обявена с цена 20 лв. 
"Сега като я гледам, ми се струва толкова несъвършена", смее се Магдалена. Но започва 
наддаване и в крайна сметка играчката е откупена за 200 лева. "Започнах да плета първо 
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одеялца. Истинска радост и щастие изпитах с първото общо одеяло, което взех да съединя. 
Мотивите бяха изплетени от жени от различни краища на страната. Всеки ден в 
продължение на около месец получавах пратки с мотиви и писъмца с добри пожелания. 
После се запалих по играчките и изработването им ми носи истинска наслада. Но водещото 
усещане е, че със сътвореното от теб можеш да помогнеш и да дариш надежда на хора в 
беда", разказва Станка Кашокова историята на първото одеялце. И допълва, че в групата е 
забогатяла с приятелства 
"Още помня първо одеялце, което оплетох. Продаде се за два часа. Плаках от радост", 
споделя и Океана Зорина. 
"На мен ми прави удоволствие да плета. Мога по цяла нощ да плета. Скоро една колежка ме 
попита защо просто не изпратя парите, които давам за материалите, и да приключа. Казах й 
- ти не разбираш. Така ще направя едно дете щастливо, а ако изплета играчка, щастливи ще 
са две деца", допълва Адриана Йорданова. 
"Аз не съм от плетачките. Но закупена играчка от тази група сякаш носи със себе си магия. 
Във всяка бримка има вплетена позитивна енергия", казва Теди Спиридонова. 
Миглена Марковска, която плете играчки от около година, разказва, че иска да изплете 
всичко, което види в интернет. Така апартаментът й започнал да прелива. Но попаднала на 
групата и така и на решението. "За мен играчките, които плетем, носят тройна радост, 
защото в тях вплитаме сърцата си" казва тя. Снежана Янева споделя, че се умилява от 
снимки на деца, прегърнали някоя от техните играчки. "Това ме мотивира да продължавам 
да плета. Не си представям да съм пред телевизора и да нямам плетка в ръцете си. . 
Играчките ни са толкова красиви, защото са напълнени с любов и във всяка има сърчице", 
допълва тя. 

GOTO: Да подарим бъдеще на недоносените деца на България 

Бижута с диаманти и скъпоценни камъни на стойност над 1 000 000 лева участваха в търг за 
подкрепа на недоносените деца 
в. Стандарт | 16.06.2018 |  
Българският ювелирен бранд Goto Jewellery and diamonds организира благотворителна 
галавечеря и търг на бижута под мотото "Да подарим бъдеще на недоносените деца на 
България!" в столицата. По време на подготовката на събитието стойността на участващите 
бижута с диаманти и скъпоценни камъни надхвърли 1 000 000 лева. Основната цел на 
организаторите от Goto Jewellery and diamonds беше чрез набраните средства да бъде 
подпомогната новата социална програма на фондация "Нашите недоносени деца" за 
комплексна подкрепа на децата и техните семейства чрез широк спектър от терапевтични 
услуги. Голяма част от недоносените бебета се инвалидизират, ако не бъдат бъдат 
своевременно открити редица здравословни проблеми и ако не се извършват редовно 
необходимите терапии. Мерки за предотвратяването или за драстичното им редуциране 
могат да бъдат взети само във възрастта от 0 до 7 годинки, но за много родители този 
финансов разход е невъзможен. По тази причина мултибрандът Goto Jewellery and diamonds 
организира бляскавото събитие, с което да подпомогне именно семействата на такива 
дечица. 
Сред продадените артикули, участващи в търга, беше колие от бяло злато, обсипано с 
диаманти и един централен диамант, затворен в планински кристал, част от новата 
колекция на Maison Tatiana Faberge, посветена на прочутата балерина Анна Павлова. 
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Магнетичното бижу беше купено за 5000 лева, а златно колие за 4000 лева на Utopia със 
соленоводна перла, комбинирана с един диамант, подари на съпругата си адвокат Георги 
Хорозов. Колие от бяло злато на leBebe с медальон във формата на силует на момченце от 
розово злато, прегърнало диамант от двете страни беше продадено за 1250 лв. Дъщерята на 
бизнесмена Давид Михайлович Кети Коблианидзе си тръгна с мобилен телефон на Tonino 
Lamborghini за специалната за търга сума от 2500 лева, а собственикът на бижутерийната 
компания Jasmine Gold Билал Ахмадов - с магнум бутилка шампанизирано вино 
Tonino Lamborghini за 1500 лева и сребърен комплект от детска чаша с лъжичка с позлата, 
ръчно производство на фирма Zografov and Son за 1000 лева. Освен това бяха продадени 
куверти на стойност 3360 лева, а дарителската кутия събра 470 лева. 
Истинско мини съзвездие от деца подкрепи каузата на недоносените деца. Музикалните 
изпълнения на очарователните Валерия Стоянова, Борис Трайков, Диана и Георги Чаушеви 
трогнаха представителите на българския бизнес елит и ги направиха съпричастни към 
проблема. Водещ на събитието беше Ники Кънчев, а сред гостите бяха забелязани още 
Кристина Патрашкова и рапърът Pavell. Благотворителната галавечеря приключи под 
нежните звуци на цигулката на Диляна Николова и саксофона на Кирил Македонски в 
столичния ресторант Porto Maltese. Каузата подкрепи и българският Интернет портал Dir.bg 
като медиен партньор на събитието, Асоциация за подкрепа на децата и множество други 
компании - Hulchi Belluni, Suulin Gioielli, Jasmine Gold, Nadir Metal Rafineri, Roberto Botticelli, 
Vega Star Premium, Qwell Collagen Water, Logodaj Winery, Dirk Bikkembergs, сп. Гост, cn. Code 
M и The Good taste club. 
Кампанията "Да подарим бъдеще на недоносените деца на България!" е част от 
традиционната благотворителна дейност, развивана от Goto Jewellery and diamonds. 
"Вярвам, че когато получаваш, трябва и да даваш. В обществото ни каузите, които имат 
нужда и заслужават помощ, не са малко, и за съжаление, тази необходимост няма да 
изчезне. Ето защо ние няма да спрем да помагаме когато, с каквото и на когото можем", 
коментира събитието собственикът на Goto Jewellery and diamonds Илия Кадинов. 
На следващия ден след проведената благотворителна инициатива представители на някои 
от най-големите европейски марки бижута с диаманти уважиха официалното откриване на 
новия магазин на фирмата в Свети Влас. Само за вечерта на събитието беше представена 
специално селектирана за случая колекция от 18 карата злато, естествени соленоводни 
перли и диаманти. Впечатление правеха специално подбраните колекции на Tonino 
Lamborghini, Cesare Paciotti, Annamaria Cammilli, Maison Tatiana Faberge, Aurora, както и 
авторската колекция бижута с диаманти на Goto. 
Международното присъствие сред гостите беше подсилено от чара на топмодели от цяла 
Европа. Участничките във финала на конкурса Miss International Tourism 2018 проявиха силен 
интерес към бижутата на Goto. Допълнителен артистизъм в атмосферата привнесоха 
Pavell&Venci Venc', а сред популярните личности, които си закупиха бижута, беше 
бизнесменът Христо Сираков, който подари на новата си любима гривна от злато и сребро 
от колекцията GOTO by Aurora, и рапърът Pavell, който си купи два емблематични мъжки 
пръстена от колекцията GOTO by Zancan. Известен бизнесмен си тръгна от партито с мъжка 
гривна от кожа, абанос, злато и диамант, а рали състезател зарадва приятелката си с обеци 
от бяло злато. 
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С дарения възстановяват войнишкия паметник пред НДК 

в. Монитор | Мария НИНОВА | 16.06.2018 |  
С публични средства ще бъде възстановен паметникът на бойците от Първи и Шести 
софийски пехотни полкове. Мемориалът ще бъде върнат на мястото на паметника 1300 
години България при НДК. Това съобщи кметът на София Йорданка Фандъкова, която заедно 
с главния ахр. Здравко Здравков дадоха началото на конкурса за възстановяването на 
мемориала. Столичната община и Министерството на отбраната също ще заделят средства 
за възраждането на паметника в автентичния му вид. Крайният срок за подаване на 
идейните проекти е 30 юли. От "Московска" 33 имат желанието новият мемориал да се 
доближава максимално до оригинала. 
"Хората от онова време помнят добре онзи мемориал и ние поехме отговорността той да се 
върне. Надяваме се конкурсът да се случи в сроковете, в които е обявен. Защото искаме да 
възстановим не само една историческа справедливост, но и паметта на тези, които са 
загинали за свободата ни. Надявам се това да се превърне във всенародно дело, защото не 
е важно само за София, но и за цяла България. Защото това ще остане за поколенията и то на 
едно централно място", каза Фандъкова. 
Главният архитект Здравко Здравков обясни, че както на оригинала, така и на новия 
монумент, ще бъдат изписани имената на над 3000 войници, сражавали се за България в 
Балканската, Междусъюзническата и Първата световна война. От своя страна зам.-кметът по 
култура доц. Тодор Чобанов изтъкна, че именно имената на войниците са най-голямата 
значимост на паметника, защото така показваме, че са запомнени. 
На него са записани датите и важните сражения 
Друга голяма значимост е фактът, чеса посочени представители на всички етноси от 
страната. Под наше знаме са са сражавали множество народи", каза Чобанов и допълни, че 
оригиналните табели са в лошо състояние и само 2/3 от тях са запазени. "Така са направени, 
че няма как да ги реставрираме, но има малък шанс част от тях да бъдат възстановени. Това 
ще е архитектурно решение и възможност", обясни зам.-кметът. 

Рекордни 21 000 лева събраха на благотворително парти дамите от Зонта Клуб в Търново 

www.velikotarnovo.utre.bg | 16.06.2018 |  
Рекордната сума от 21 000 лева събраха инициативните дами от Зонта клуб във Велико 
Търново на традиционното годишно благотворително парти "Бяло лято". Средствата са за 
закупуване на модерен ехограф за болницата в Горна Оряховица. Гости от цялата страна 
присъстваха в петък вечерта на изискания бал на зонтианките, които всяка година набират 
средства за своите благородни каузи. Организацията във Велико Търново съществува от 19 г. 
и нейните последователки даряват пари за образование и здравеопазване, стипендии. 
Неотдавна те купиха нова родилна маса за АГ-отделението на областната болница в старата 
столица. Водещ на Бялото парти бе Драгомир Драганов, а музикалните изненади на гостите 
под дъжд от бели и жълти балони поднесоха Силвия Кацарова, Теди Кацарова, кавалджията 
Живко Василев и новата музикална звезда Йордан Марков. На партито присъстваха 
областният управител на Велико Търново проф.Любомира Попова, зам.губернаторът 
Детелина Борисова, кметът на Горна Оряховица инж.Добромир Добрев, директорът на 
болницата в железничарския град д-р Иван Иванов, представители на Ротари клуб. По време 
на партито за набиране на средствата за хуманната инициатива, бяха разиграни на търг 
уникални предмети. Статуетка на позлатена роза бе купена за 1350 лева от бизнесмена 
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Димитър Хинов. Оспорвано наддаване имаше за тениска на Григор Димитров с негов 
автограф, а цената и стигна до 3100 лева. Интересна надпревара се заформи за сребърен 
сервиз уникат, който е принадлежал на инж. Стефан Ковачев, който в края на 1923 г. 
основава кооперация „Виделина”, проправяща пътя за електрифицирането на 
Горнооряховско. Ценната вещ бе купена от Десимир Генчев от Бургас за 1200 лева. Той 
веднага обяви, че предоставя сервиза на Историческия музей в Горна Оряховица. Едно от 
20-те копия на голямата камбана на хълма Царевец пък бе продадено за 1300 лева. За ръчно 
изработена книга от издателствата "Босилков" и "Фабер", щедър дарител плати 1600 лева. 
На "тих търг" бяха разпродадени кошници пълни с лакомства и питиета. Към общата сума 
бяха прибавени още 100 лева предоставени от кмета на Елена инж.Дилян Млъзев и 500 лева 
от управителят на "Захарни заводи" АД Валентина Раева. По традиция в края на партито, 
дамите разрязаха огромна торта. 

Министър Боил Банов зарадва „Реформи в културата“ с повече пари за култура и запазване 
на „Червената къща“ 

www.podtepeto.com | 16.06.2018 |  
Дебатът събра водещи дейци в културата, които обсъдиха проблемите в сферата и 
предложиха нови идеи за развитие С добри новини за културната сфера, интересен дебат и 
желание за диалог премина първата част от срещата на новото движение „Реформи за 
култура“ в Пловдив, в което освен активистите участва и министър Боил Банов. До обяд 
премина презентацията на проф. Александър Кьосев и дискусия с участието на министъра на 
културата. Срещата се проведе в Limacon център, като идеите на движението е да излязат с 
конкретни идеи и за промени в културната политика на страната. На срещата присъстваха 
много дейци на културата от цялата страна и Пловдив. Проф. Кьосев, един от водещите 
преподаватели по културология в Софийския университет, представи своята визия за 
културата. Той коментира, че е много трудно тя да бъде контролирана и ръководена в 
някаква посока, тъй като обикновено е саморегулираща се. За него по-важно в едно 
общество да се оформят общи културни модели и ценности – не е нужно всеки да ходи на 
опера или в галерии, но да бъде учтив, да уважава истината и справедливостта. 
Управлението на микрониво на тази „ежедневна култура“ обаче е опасно, тъй като в 
историята често води до тоталитарни режими. Всичко това може да се случва с леки мерки, 
и става много бавно, подчерта Кьосев. Той уточни, че в днешните общества винаги има 
конфликтни групи – различни културни, които са в конкуренция една с друга. Културните 
политики на една държава е да успява да създаде такава среда, в която да се развиват 
всички и тези конфликти да се разрешават най-лесно. В момента в България няма културна 
политика, коментира Кьосев, министерството единствено осигурява заплати на чиновници. 
Отсъства всякаква идея, например, за данъчни облекчения, които да стимулират бизнеса да 
инвестира или дарява за култура. Кьосев разкритикува и липсата на анализи и статистики в 
сферата на културата. Няма никакви реални данни, а и самото министерство не инициира 
нови изследвания. Решенията се взимат на сляпо, коментира професорът по културология. 
Във втората част на изследването той цитира известните проблеми на книгоиздателите и 
библиотеките, като спомена цифри за количеството издавани книги, както и за проблемите 
на библиотеки и читалища да купуват нови издания. След презентацията на Кьосев се изказа 
самият министър Банов, който похвали организаторите и заяви желание за диалог. Той 
покани структурата и за други срещи и дебати. Министърът разкритикува самата 
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презентация на проф. Кьосев след похвалите за доброто представяне на информацията – 
според Банов управлението на музеите и галериите под шапката на Министерството на 
културата е ясно и прозрачно, а самият той се бори за увеличаване на средствата и по-
доброто им разпределение. Професор Кьосев отговори, че очаква да види не само думи, а и 
реални действия. Боил Банов добави конкретика – увеличават се средствата в някои насоки, 
като фонд „Култура“. Той подчерта, че лично ще се бори за запазването на Центъра за 
култура и дебат „Червената къща“, за чието закриване притеснено алармираха културните 
дейци. В дебата се включи и книгоиздателя Манол Пейков, който припомни нуждата от 
намаляне на ДДС за книгите, подпомагане на издаването на български творби в чужбина и 
участието ни по международни книжни панаири. В края се изказа и скулптор, който подчета, 
че не е важно само колко средства се изразходват за култура и увеличаването им няма да 
промени нищо, ако не се подобри методиката и начина, по който тези средства се 
използват. Срещата продължи и следобед с презентации с теми за „Пловдив 2019“, 
културното наследство и изпълнителските изкуства. Целта на организацията „Реформи в 
културата“ е да проведе множество дебати, с които да излиза с концепции и идеи за 
развитие на сферата в България. 

Игрите на баба и дядо оживяха в “Карин дом” 

www.trud.bg | 16.06.2018  
С градинско парти под мотото “Игрите на баба и дядо” варненският “Карин дом” отбеляза 
22-рия си рожден ден. Десетки приятели, партньори и съмишленици на терапевтичния 
център се включиха в купона с популярни игри и танци от миналото. Основаният през 1996 г. 
от потомствения дипломат и филантроп Иван Станчов “Карин дом” годишно помага на над 
300 семейства с деца със специални потребности до 7 г. от цялата страна и от чужбина. 
Специалисти работят с тях в центровете за социална рехабилитация и интеграция и за ранна 
интервенция. “Карин дом” се гордее с програмата си за музикотерапия, както и с 
обучителния център, в който всяка година стотици студенти и специалисти усвояват добри 
практики за работа с деца и родители. 

65 хиляди лева са събрани за реставрация на Плевенската панорама 

www.cross.bg | 16.06.2018 |  
/КРОСС/ Над 65 хиляди лева са събраните до момента средства, които ще бъдат дарени на 
Панорама "Плевенска епопея 1877 година". Те ще се използват за реставрация и 
консервация на художественото платно. Основната част от сумата е събрана от продадени 
билети за благотворителен концерт в подкрепа на Панорамата Панорама "Плевенска 
епопея-1877-ма година" е единствен по рода си паметник на Балканския полуостров. 
Панорамното платно е дълго 115 метра и широко 15 и илюстрира драматичните събития от 
третия щурм при Плевен. В подножието на платното е пресъздадена атмосферата в окопите 
с копия на автентични предмети и оръжия от епохата. Построена преди 40 години, 
Панорамата привлича милиони туристи от цял свят. Кампанията продължава. 

Ники Николов дари сериозна сума за „Българската Коледа“ 

www.novini.dir.bg | Novsport | 16.06.2018 |  
Волейболистът получи солидно количество плакати Националът Николай Николов дари днес 
сериозна сума за благотворителната инициатива на “Българската Коледа“ и по този начин се 
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сдоби с доста плакати с неговия лик, които, както той каза, са “за подаръци“.    Както по 
време на волейболната Лига на нациите в София, така и сега на турнира във Варна, всеки, 
който посети мачовете в зала “Конгресна“ на Двореца на културата и спорта, може да 
направи дарение и също да се сдобие с желания от него плакат.   Част от постерите пък са 
подписани лично от волейболистите от националния отбор на България.   За целта има 
специално оформен кът в залата, където всеки фен може да разгледа плакатите и да 
направи дарение.    Днес, 16 юни, в турнира от волейболната Лига на нациите във Варна от 
15:30 ч. един срещу друг излизат Бразилия и Франция. 

BUSINESS RUN с благотворителна кауза във Варна 

www.bnr.bg | 17.06.2018 |  
Най-големият тиймбилдинг в България с благотворителна кауза – BUSINESS RUN ще се 
проведе днес във Варна. BUSINESS RUN e бягане за отбори от фирми с благотворителна цел, 
като всеки път каузата е различна и избрана според града-домакин на събитието. Тази 
година 30% от таксата за участие на всички варненски компании ще отиде за реализирането 
на спортен рехабилитационен лагер край Варна за деца с двигателни нарушения. 
Надпреварата започва в 10:00ч., като за първото варненско бягане организаторите са 
подготвили и изключително атрактивно трасе, а именно зоната на най-голямото 
предприятие за корабостроене и кораборемонт в България – Булярд. 

Търсят се добротворци за новото начало на две самотни майки 

www.dariknews.bg | 17.06.2018  
Дарителска инициатива, в подкрепа на две жени, самотни майки, и техните четири деца, 
организират от сдружение „Самаряни“. И двете мечтаят да започнат успешно самостоятелен 
живот, след наскоро преживяни кризисни моменти. Преди броени дни те получиха 
общинско жилище и се опитват да стъпят на крака и да бъдат пример за децата си, пишат на 
сайта си www.samaritans.bg организаторите на благородната инициатива. От „Самаряни“ се 
обръщат към добротворците и дарителите с молба за следните вещи и уреди за новия дом 
на самотните жени: Бойлер Батерия за чешма Хладилник Единично легло + матрак - 4 бр. 
Детско легло + матрак  Бебешка кошара +матрак  Матрак за легло персон и половина 
Кухненска маса  Кухненски столове -  6 бр. Шкаф за обувки Секция Диван Холна ниска маса 
Гардероб Шкафове Скрин Ученическо бюро Даренията се набират в Централното 
управление на Сдружение "Самаряни", на адрес: бул. "Патриарх Евтимий" №57 (южен вход 
от ул. "Братя Жекови") или на тел.: 042/621083. "Добротата е език, който глухият може да 
чуе и слепите могат да видят!" Марк Твен 

Все по-малко са даренията във фонда за лечение на деца 

www.segabg.com | Янина Здравкова | 18.06.2018 | 00:15 
Периодичните сътресения във фонда за лечение на деца дават резултат - все по-малко хора 
даряват средства. През 2017 г. постъпилите дарения са в размер на едва 165 939 лв., пише в 
отчета на структурата за миналата година. За сравнение през 2016 г., когато тогавашният 
директор Павел Александров беше показно арестуван, неправителствените организации 
реагираха остро, а скандалът разстрои работата на фонда за месеци наред, са събрани 
повече пари - 188 000 лв. Първото тримесечие на тази година също сочи, че се върви към 
ново дъно - за януари, февруари и март са дарени едва 17 000 лв., макар че през май има 
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ръст и граждани, фирми и институции са дарили 29 000 лв. "Не се отчита активност от страна 
на Обществения съвет към фонда за привличане на дарителски средства към фонда, а това е 
една от задачите на ОС по правилник", коментира по този повод директорът на фонда 
Мариета Райкова в отчета. Въпреки че фондът е имал и "спокойни" години - без скандали, 
които да рушат доверието на донорите, тенденцията за спад на даренията е от самия му 
старт преди 14 години. Например през 2006 г. те са били над 650 000 лв., през 2008 г. - 280 
000 лв., през 2011 г. - 200 000 лв. Не се отменяни данъчните облекчения за дарения във 
фонда - те са до 50 на сто от годишната данъчна основа. Паралелно с това през годините 
държавното финансиране и финансираните от фонда дейности се увеличиха - за м.г. 
бюджетът му беше 12 млн. лв., с които освен лечение в чужбина се покриват и медицински 
изделия и лекарства за деца у нас. За 2017 г. фондът е подпомогнал финансово лечението на 
333 деца в чужбина и 738 у нас. Отказите са 123, като голямата част от тях са заради 
становище на лекарите - експерти на фонда, че не е нужно лечение навън. Общо сумата за 
одобреното лечение е 20 млн. лв., като част от тях са платени с бюджета на здравната каса 
или здравното министерство. РИСК "Съществува риск от срив в дейността на фонда", 
предупреждава Райкова в отчета. Сред основните причини е "огромната натовареност на 
служителите, ограниченият щат и текучеството на кадри". Освен нея във фонда работят още 
8 души. Това "поставя в риск и изпълнението на специфични дейности като например 
заложеното в Правилника провеждане на процедура по Закона за обществените поръчки за 
доставка на медицински изделия, високоспециализирани медицински апарати и уреди за 
индивидуална употреба". Тази година фондът трябва за пръв път сам да поръча тези 
изделия вместо болниците. Търг обаче още не е обявен. 

Община Кирково се включва в дарителската кампания за кюстендилката Даниела Ивайлова 

www.infomreja.bg | 18.06.2018 |  
Община Кирково се включва в дарителската кампания за набиране на финансови средства в 
подкрепа на Даниела Ивайлова от Кюстендил, която е омъжена в село Горно Кирково. Както 
ИНФОМРЕЖА многократно писа, Дани се нуждае от спешна трансплантация на бял дроб. От 
шест месеца е с диагноза хронична дихателна недостатъчност. Тъй като в България не се 
прави такъв вид трансплантация, това трябва да се случи в чужбина. За семейството е 
непосилна сумата, която е около 100 000 евро. Това включва транспорт до клиниката, 
предболнично лечение преди трансплантацията, а също и след нея. Тя е на 36 години, майка 
на малко прекрасно момиченце! Нека да помогнем на Дани да отгледа детето си! Всеки, 
който желае  може да преведе средства по банков път на следната дарителска сметка: 
IBAN:BG65RZBB91551009356458 BIG:RZBBBGSF Банка: Райфайзен банк Даниела Иванова  
Ивайлова Град Кюстендил В Кюстендил и други населени места има поставени и дарителски 
кутии. 

Пловдив дарява 30 000 лева за съхраняване на българския език и култура в Гърция 

www.dariknews.bg | 18.06.2018 |  
Близо 30 хиляди лева ще гласува на утрешната си сесия ОбС на Пловдив за съхраняване и 
разпространение на българския език и култура в Гърция, научи Дарик. Предложението е на 
кмета Иван Тотев и е свързано с традиционното сътрудничество между града на тепетата и 
Солун.  Най-голямата част от сумата - почти 20 000 лева, ще бъдат дарени на „Културно-
образователно дружество на българската общност в района на Източна Македония и 
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Тракия“. Останалите средства се разпределят между три дружества - „България“, 
„Сдружение на българи и приятели“ и Гръцко-българското културно-просветно дружество. С 
парите ще бъдат закупени компютри, лаптопи, копирна техника, екрани за прожектиране, 
интерактивни дъски, учебни помагала, български народни инструменти и носии.  2000 лева 
от цялото дарение са за женския манастир „Свети Рафаил и Светата Троица“ в Гърция. 
Парите са целево предназначени за поддръжка на дейността на светата обител. 

Доброволческа инициатива започва в читалището във Вълчедръм 

www.bnr.bg | 18.06.2018 |  
Доброволческа инициатива, наречена "Твоето различно лято в библиотеката" започва в 
библиотеката към читалище "Рало 1891" във Вълчедръм. От днес до септември там очакват 
ученици от прогимназиален етап на обучение. Целта е да приобщят младите хора към 
библиотеката, към книгите и работата на библиотекарите. "До сега са подадени около 10 
молби. Нашата библиотека се радва на интерес от млади читатели. Работим с трите училища 
и двете детски градини. Децата вече проявиха и инициативност, имат идея за лята читалня 
за малките, които още не могат да четат - да се събират и да им четат приказки", обясни 
Корнелия Гинина, библиотекар към читалището във Вълчедръм. В бибилиотеката имат над 
39 000 тома литература. Наскоро там са получили дарение от 1500 тома нови книги. 

Защо едно от най-старите читалища в у нас е в руини? 

www.nova.bg | 18.06.2018 |  
Култура в разруха! Уникалната сграда на Читалище „Светлина” в град Шипка, някога 
изглеждала изключително красива, днес е оставена в руини. Няколко снимки, които преди 
дни фотографът Божидар Чоторов публикува в социалните мрежи, бяха споделяни и 
коментирани стотици пъти. Снимки, които развълнуваха много хора и поставиха въпроса 
дали ще се намерят ли пари за ремонт на тази ценна сграда. „Когато публикувах снимките, 
не очаквах да има толкова широк отзвук, но хората се оказаха изключително съпричастни 
към тази кауза, което ме кара да вярвам, че все още културата не е загинала в България. 
искрено се надявам, че парите, необходими за възстановяването на читалището, ще бъде 
събрана. Говори се за сума от порядъка на 80 млн. лв.”, разказа за „Здравей, България” 
фотографът Божидар Чоторов. РАЗРУХА: Най-голямата концертна зала в Пловдив е в окаяно 
състояние Той и семейството му обикалят страната и снимат забележителностите. В 
обектива им обаче попадат и доста голямо количество сгради пред разруха. „Една част от 
хобито ни е т.нар. „урбекс туризъм”, тоест издирваме изоставени красиви сгради, които се 
опитваме да ги запазим, като целта ни не е просто да направим кадър на даденото място, а 
да уловим емоцията и духа на това място”, добави фотографът Божидар Чоторов. "Пълен 
абсурд": Железобетонна плоча по чудо не размаза трамвай Оказва се, че въпросната сграда 
е строена с дарителски средства и доброволен труд. „На това място през 1861 г. шипченецът 
Христо Караджов инициира създаването на първата читалня, която по времето на Руско-
турската освободителна война е напълно изпепелена от пожар. През 1931 г. се прави първа 
копка на читалището, в което се намираме в момента. То е построено изцяло с дарителски 
средства и доброволен труд”, разказа Веси Панайотова, кмет на град Шипка. По думите й 
обаче, ръководството на Община Казанлък поставя други приоритети от обществена 
значимост на дневен ред. Всичко по темата гледайте във видеото. Репортер: Георги Манев 
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Благотворителен концерт помага на млади биатлонисти в Берковица 

www.bnr.bg | 18.06.2018 |  
Благотворителен концерт за берковския клуб по биатлон „Ком“ ще се проведе в Берковица 
на 22 юни, петък, от 18.00 часа. Младите биатлонисти се нуждаят от нов микробус, за да 
могат да тренират и да участват в състезания в страната. Концертът ще се състои в големия 
салон на читалище „Иван Вазов 1872“ и в него участие ще вземат читалищни състави и 
ученици от училищата и детските градини в града. Микробусът е изключително нужен на 
състезателите – когато в града няма сняг, това е единственият вариант те да бъдат мобилни 
и да пътуват до планината, за да тренират. Много често треньорът Вероника Григорова и 
родители, със собствените си автомобили, транспортират децата за тренировки и 
състезания, но това не е трайно решение на проблема, защото има и много екипировка, 
която трябва да се извози. Берковският клуб е първият, и единствен за сега, в Северозапада, 
а състезателите са от звездите на младежкия и на националния отбор А. Клубът беше 
създаден през 2016 г. от Павлина Филипова и Вероника Григорова, със съдействието на 
Общината. Идеята идва спонтанно след европейската титла на Павлина Филипова. Началото 
е много трудно. Клубът започва с три деца- Ния Димитрова, Десислава Стоянова и Радослав 
Георгиев. Още първата година имахме своите медалисти от Държавното първенство и 
носител на купа "Надежди"- Десислава Стоянова и Ния Димитрова. С времето състезателите 
се множат. Идват и големите постижения на Деси Стоянова, Кристиян Стоянов, Петьо 
Иванов, Мария Здравкова, Ния Димитрова. 

Десетокласник събира и дарява хиляди книги за читалища 

www.novini.dir.bg | БНР | 18.06.2018 |  
Десетокласник събира и дарява хиляди книги за читалища. Кирил Балдев живее в център за 
настаняване в с... Десетокласник събира и дарява хиляди книги за читалища. Кирил Балдев 
живее в център за настаняване в с. Звъничево и учи в елитната математическа гимназия 
„Константин Величков“ в Пазарджик. Момчето, лишено от родителски грижи, е сред най-
големите дарители на книги в Пазарджик и региона. Първото си голямо дарение е направил 
преди 3 години, когато е изгоряло читалището в родното му село Мененкьово. Чрез 
социалните мрежи организирал кампании и започнал да събира книги. След това насочил 
усилията си към читалището в Костенец и събрал над 1500 тома. Освен това участва в 
благотворителна акция и кампания, която включва организирането на базар за набиране на 
средства за лечението на ранена в тежка катастрофа съученичка. Кирил мечтае да стане поет 
и журналист. Още за момчето, което предава любовта си към книгите на стотици хора и до 
момента е събрал и дарил над 3000 книги, чуйте в звуковия файл. 

4560 лева събра благотворителния бал на Ladies Club - Кюстендил 

www.infomreja.bg | 18.06.2018 | 11:36 
Настоящата година е юбилейна за Ladies Club - Кюстендил, навършват се 10 години от 
създаването. Традиционният благотворителен бал на клуба се състоя в сградата на 
Общински драматичен театър - Кюстендил. Събраните средства в размер на 4560 лева ще 
бъдат предоставени за ремонт и оборудване на родилното отделение на кюстендилската 
болница. "Ladies Club изказва своите благодарности на всички, които подкрепиха 
благородната кауза и за пореден път застанаха зад нас. Те доказаха, че кюстендилци са с 
огромни и добри сърца. Благодарим на театъра, че ни подслони под своя покрив, 
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благодарим на читалище "Братство 1869" за предоставените столове, благодарим за 
любезното съдействие на общината, осигурила масите за това събитие. Благодарим на 
сватбената агенция, която направи вечерта красива, както и на Ирина Скендерска, 
запечатала незабравими мигове от вечерта", каза за ИНФОМРЕЖА Албена Карапеткова - 
председател на клуба. В програмата благотворително взеха участие децата от фолклорен 
ансамбъл "Родолюбие", китарна школа "Скерцо" с ръководител Светлин Кирилов, Айра 
Кафеджиева - пиано, фолклорна формация "Гайтанче" с ръководител Гергана Борисова, 
Елита Георгиева, която очарова гостите с кадифения си глас и танцовата двойка Константин 
Миленков и Никол Харалампиева от спортен клуб "Пауталия". Сценарист и водещ на вечерта 
бе Съни Ризова, а нейни основни помощници талантливите актьори от ТРУПАТА. "Не на 
последно място бихме искали да благодарим и на нашите приятели за професионализма, 
които за пореден път предоставиха кулинарните изкушения на специалната ни вечер", 
допълни Албена Карапеткова. 

Доброволчеството е нещо, за което е хубаво да се сещаме ... 

www.novini247.com | 18.06.2018  
Две добрини, които можеш да направиш до края на юни. Доброволчеството е нещо, за 
което е хубаво да се сещаме през цялата година, а не само около празниците. Всички знаем 
колко е хубаво, когато получаваме подаръци, но още по-хубаво е, когато самите ние даваме 
нещо от себе си и виждаме радостта в очите на човека срещу нас. А пък най-често става така, 
че най-страхотните подаръци, са далеч от материалното и правят нещо по-ценно от това да 
стоплят очите, те стоплят душите.  Ако се чудите как можете да помогнете на непознат и така 
да осмислите своя собствен живот и да почувствате, че сте сторили нещо хубаво за някого, 
то до края на месеца имате най-малко две възможности да го направите, а виновниците за 
това са хората от доброволческата платформа TimeHeroes. Хората там са герои, които 
помагат и на нас да се превърнем в такива, предоставяйки ни каузи, които да подкрепим, 
добро, което да направим и инициативи, за които да дарим средства или пък време. Ние 
попаднахме да две конкретни инициативи, които се надяваме да бъдат подкрепени от 
повече хора, защото наистина си заслужават. Заведи възрастни хора на културно събитие в 
София -  Идентифицирайки, че притеснението от нови и непознати места е повод за 
социална и културна изолация сред възрастните хора, фондация "Credo Bonum" започва 
кампания "Изкуство без възраст" - програма за активен културен достъп и социално 
включване на хора в след-пенсионна възраст. През юни програмата предлага четири дати за 
посещения на концерти и изложби в София, отворени за всички желаещи на възраст 65+. 
Групите ще се събират пред Народния театър и ето тук започва твоята роля - да придружиш 
компанията възрастни дами и господа до мястото на събитието и да споделиш с тях 
емоцията. Очаква се във всяко посещение да се включат около 10 възрастни хора, плюс поне 
двама доброволци придружители. Входът е безплатен за всички. Повече подробности за 
инициативата научете ТУК. Thinkstock Придружи незрящи на разходка в Южния парк през 
юни - Всеки уикенд потребителите на Дом за слепи лица в София, които нямат възможност 
да излизат сами, очакват с нетърпение да се срещнат с доброволци и да се разходят заедно 
с тях в Южния парк. Домът е в кв. "Иван Вазов", съвсем близо до парка, а двата часа, които 
ще споделиш под ръка с един незрящ човек, са много повече от раздвижване на чист 
въздух. Всяка разходка е всъщност шанс за непосредствено общуване и благоприятна и за 
двете страни социализация. Повече подробности за инициативата научете ТУК. 
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Източник: edna.bg 

Депутати даряват от заплатите си за храма в „Меден рудник“  

www.faragency.bg | 18.06.2018  
Бойко Борисов обеща необходимите 500 000 лева за довършването му   Георги РУСИНОВ   
Депутати от парламентарните групи на ГЕРБ и „Обединени патриоти“ ще дарят от заплатите 
си за храма „Свети Николай Чудотворец“ в „Меден рудник“. Това предложиха премиерът 
Бойко Борисов и заместник-председателят на Обединени патриоти Валентин Касабов по 
време на откриването на четирилентовия път Поморие-Ахелой. Сред духовниците за 
церемонията бе и отец Емилиян от бургаския храм „Свети Николай“. Той показа на 
премиера снимки от строителството на комплекса, а Борисов заяви, че се получава много 
хубаво. Кметът на Бургас Димитър Николов подкрепи отец Емилиян в искането на 
допълнителни 500 000 лева, с които да се завърши храма. Премиерът шеговито отговори: 
„Ами да ги взема от залата и да ги дам за храма тогава? Вие слагате грях само на моята 
душа. Всеки идва и иска за него си и никой не ме пита как“. Николов поясни, че отчето е 
казал само, ако има възможност. „Ще има възможност, отче. Ще мина, ще го видя храма. 
Като гледам обаче става хубаво“, поясни още премиерът. Борисов предложи на отец 
Емилиян да напише писмо до Валентин Касабов с искането си и му обясни, че най-вероятно 
ще стане на две части. Тогава в разговор с Касабов стигнаха до предложението депутатите 
да дарят от заплатите си. „Аз гарантирам за партийната група на ГЕРБ, вие говорете с 
вашите“, обърна се той към заместник-председателя на „Обединени патриоти“. За 
благодарност отец Емилиян подари на Борисов  малка икона на свети Николай, след като 
Борисов се сети за случката с оцелелия моряк от кораба „Ванеса“, който носел икона  на 
светеца в гащеризона си.  

Живот със Синдром на Даун организира летен спортен лагер 

www.bgnews.host | 18.06.2018 |  
Само година и половина след създаването си, фондация "Живот със Синдром на Даун" може 
да се похвали с първия си Летен спортен лагер за деца със Синдрома и техните семейства от 
цяла България, благодарение на продажбата на чаши. Той ще се състои от 18 до 21 май в 
почивна база до Обзор. Лагеръте напълно безплатен за всички 55 участници и благодарение 
на подкрепа на много хора в и извън България, както и на доброволеца в Германия Натали 
Ангелова, която неуморно помага в осъществяването на бъдещи проекти на фондацията. От 
"Живот със Синдром на Даун" са щастливи, че имат собствен продукт, чрез който директно 
помагат и са благодарни на всички за подкрепата. Целта на лагера е семействата да се 
опознаят по-добре, да обменят опит и да се забавляват, защото ежедневието им 
целогодишно е натоварено с работа, терапии за децата и различни дейности, с които 
спомагат развитието им.  Мястото на лагера е близо до морето в красива гора, а всички ще 
бъдат настанени в бунгала сред природата. Партньори са Даниела и Бояна от ParaKids, които 
ще организират подходящи, спортни занимания за децата и са също част от - най-голямата 
социално отговорна инициатива на Нова Броудкастинг Груп, която се осъществява в 
партньорство с фондация Reach for Change България.   Източник: dariknews.bg 

УМБАЛСМ Н. И. Пирогов получи детски книжки като дарение 

www.bgnews.host | 18.06.2018 |  
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София. Днес УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов" получи детски книжки като дарение от 3 деца, които 
организираха преди 10 дни благотворителен концерт във Военния клуб в София под надслов 
"Да направим заедно детска библиотека в "Пирогов". Това съобщиха от пресцентъра на 
УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов". По време на концерта Сияна, Ния и Борис успяха да вдъхновят 
още много деца и заедно обединиха усилия в името на доброто към другия. Това даде 
възможност да бъдат събрани над 500 детски книжки, които да разнообразяват и обогатяват 
болничният престой на малките пациенти в "Пирогов". Припомням, че по повод детския 
празник - 1 юни, три 11-годишни ученици организираха концерт за деца, който се проведе 
на 7 юни във Военния клуб в София. Входът е свободен, а всяко дете, което желае да посети 
концерта, може да го направи срещу една детска книжка. По този начин децата целят да 
съберат детски книжки, които да дарят на клиниките и отделенията в "Пирогов", в които се 
лекуват малки пациенти. Източник: focus-news.net 

Безплатни здравни прегледи за възрастни хора 

www.vratzadnes.com | 18.06.2018  
Безплатни медицински прегледи организира Фондация Проект Северозапад в селата 
Моравица и Руска Бела на 20-ти и 21-ви юни. Инициативата е съвместна с Община Мездра и 
се провежда за четвърта поредна година. Предназначена е за възрастни хора над 65-
годишна възраст, които ще бъдат прегледани от лекари специалисти: кардиолог, невролог и 
ортопед от УМБАЛ „Александровска“ – София.  Прегледите ще се проведат в медицинските 
служби на двете села при предварително записване в часовете от 9:30 ч. до 17:30 ч., с 
почивка от 13:00 до 14:00 ч.  Ако искат да консултират съществуващо лечение, пациентите е 
нужно да носят своята налична медицинска документация. Прегледите са финансирани от 
Фонд „Нашите родители” на Фондация “BCause”, като средствата в него се набират изцяло 
от дарители.  На 22-ри юни лекарите специалисти ще прегледат и децата от Комплекс за 
социални услуги за деца и лица с увреждания. 

Фирма „Асарел Медет“ спечели благотворителното състезание по тенис на маса и дари 
наградата за деца в неравностойно положение 

www.tvevropa.com | 18.06.2018 |  
Четири компании всяка една различна и доказала се. Всичките те обединени от каузата да 
помагат и да правят добро. Една игра, един турнир по тенис на маса с мисия. В това 
състезание победител няма. Всички печелят, защото най-добрият ще има възможността с 
наградния фонд от 2 000 лева да подкрепи благотворителната кауза зад която е застанала 
неговата компания. Всичко това е възможно благодарение на инициативата „Игри за 
добрини“. Тя се провежда за втора година. 
Състезателите от всяка компания премериха сили първо в отборна битка, а след това и 
индивидуално. Зад каузата да помогнат на деца в неравностойно положение и да подкрепят 
работата на българския младежки червен кръст в Панагюрище застанаха представителите на 
компания „Асарел Медет АД.“ 
С не леката задача, да бъде съдия на турнира по тенис на маса се зае Анелия Карова. Тя има 
зад гърба си редица състезания и медали. Категорична е обаче, че когато се състезаваш с 
кауза победители и победени няма. И така точка след точка, сервис след сервис 
победителят в оспорвана надпревара стана ясен. 
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На финала петимата състезатели от фирмата победител предадоха благотворителната 
награда на младежите от БЧК. 
В края на месец септември кампанията „Игри за добрини“ отново ще обедини компаниите, 
за да може още една благотворителна кауза да стане реалност. Турнирът през есента ще 
бъде по тенис на корт, а кампанията ще завърши през месец октомври със състезание по 
волейбол, което ще се проведе в София. 

Обновяват центъра на Сопот и къщата - музей "Иван Вазов" 

www.bnr.bg | 18.06.2018 |  
Идеен проект за нов център на Сопот и за обновяване на къщата – музей „Иван Вазов“ дари 
на общината архитект Пламен Генчев. Пред Радио Пловдив той разказа, че проектите са 
били готови преди няколко години, но не се е стигнало до тяхната реализация. 
Сега кметът ни предложи да възобновим проекта и да реализираме идеите, заложени в 
него. Едната част от проекта за обновление на къщата – музей „Иван Вазов“ предвижда 
експозицията да бъде представена по нов начин. Целта е да заинтригуваме младите хора, 
които гостуват в музея. Идеята е с по- модерни средства да представим историята на 
Вазовия род и ежедневието на българите преди повече от 100 години. Ще акцентираме и 
върху рода на Вазов, майка му, генералите Вазови.  Що се отнася до експозиционната зала 
ние предлагаме тя да се превърне в музей на града Сопот и отново с  интерактивни 
технологии да се представи историята на Сопот от най- дълбоки времена до наши дни. Така 
ще бъде представена много по- богата информация за историята на града. Проектът за 
обновление на централната градска част е също разделен на два етапа. Идеята е около 
паметника на Вазов да бъде изградена сцена, а площадът да добие по- съвременен вид чрез  
нови настилки, озеленяване, осветление, сухи фонтани.  Втората част е около сегашния 
културен дом да бъде изградена Историческа  алея, която да обхване седемте етапа от 
развитието на града.  Да има места за сядане, детски площадки, водни атракции. За 
обновлението на площада ще се кандидатства за финансиране от европрограмите. 800 
хиляди лева ще струва първият етап от ремонта, а историческата алея също толкова. До края 
на юли хората трябва да предложат своите предложения за музея "Иван Вазов", които ще 
бъдат разгледани от архитектурния екип и отново предстои обществено обсъждане. В 
момента екипът прави остойностяване на проекта. 

Стара Загора: Сдружение „Бъдеще за децата“-Казанлък работи вече 15 години и по проекти 
насочени към промяна на нагласите на общността към децата с увреждания 

www.focus-news.net | 18.06.2018 |  
Казанлък. През 15-те години на своето съществуване Сдружение „Бъдеще за децата“-
Казанлък успя да разработи и изпълни множество проекти, една част от които насочени към 
това да променят нагласите на общността към децата с увреждания, каза за Радио „Фокус“ 
изпълнителният директор на сдружението Мария Гинева. В този смисъл тя поясни, че преди 
10 години организацията е създала филма „Исполин“ – прецедент за времето си, 
популяризиран както на местно, така и на национално ниво. „Филмът показва, най-общо, че 
децата с увреждания наистина могат да покоряват върхове не само реални, но и в техия 
символичен смисъл“, заяви тя. Сдружението реализира и пет проекта насочени към 
хипотерапията. Устойчиво начинание са летните терапевтични лагери, които то провежда в 
продължение на осем години. Един от последните проекти на сдружението е свързан с 
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доброволчеството сред учащите в община Казанлък, с който е спечелена наградата за 
доброволческа инициатива. В рамките на проекта са сформирани пет доброволчески клуба 
в училища в общината, чиято цел е да реализират доброволчески инициативи. Като успешен 
определят от сдружението проекта „Прегръдка за всяко дете“, в рамките на който бе 
развита услугата „Превенция на изоставянето“ в партньорство с родилното отделение на 
болницата в Казанлък. „Преди 15 години децата с увреждания нямаха регламентирано 
право да посещават училище. Тогава съществуваха помощни училища, родителите се 
притесняваха да изведат децата си по улиците, сега все по-често виждам такива деца и 
родители. Колкото и все още да имат притеснения и общността, и семействата“, каза Гинева. 
Славяна ГАЙДАРОВА 

Ден на дарителя 

www.novini.dir.bg | БГНЕС | 18.06.2018  
Преди 30 години, на 19 юни 1987 год. под звуците на “Върви народе възродени” 
Националният музей “Земята и хора” отвори врати за първите си посетители и ежегодно на 
тази дата чества своя Ден на дарителя. Преди 30 години, на 19 юни 1987 год. под звуците на 
“Върви народе възродени” Националният музей “Земята и хора” отвори врати за първите си 
посетители и ежегодно на тази дата чества своя Ден на дарителя. 
Създаден през 1986 година, чрез щедрите дарения на 90 български и чуждестранни учени, 
интелектуалци, колекционери и 65 институции ифирми, музеят се превърна в храм на 
дарителството. Броят на дарители и спомоществователи на музея непрекъснато нараства за 
да достигне през 2018 год. 751 частни лица и237 институции и фирми. 
През 1983 год. Илия Делев, единственият търсач и колекционер на гигантски кристали в 
света показва в Париж своята колекция от Бразилия. След невероятния успех на изложбата 
родолюбивият българин предоставя на 22 април 1985 год. дарение от 53 гигантски кварцови 
кристалана ДОО “Фонд 13 века България”, с условието те да бъдат експонирани в неговата 
родина България, съобщават от музея. 
За намиране на подходяща експозиционна зала Комитетът за култура (Министерство на 
културата), начело с Георги Йорданов, полага усилия и спасява предвидените за разрушение 
сгради на военния Арсенал в София, построени през 1896-1898. С Указ на Министерския 
съвет от 01.01.1986 г. е създаден Национален музей “Земята и хората”, за чиито нужди е 
предоставена спасената Голяма коларска работилница на Арсенала. С труда на проектанти и 
художници от Института за паметниците на културата и финансиране от ДОО “Фонд 13 века 
България” старата сграда е реставрирана и адаптирана за нуждите на новосъздадения 
музей. Така голямата сграда на военния Арсенал в София приютява втората в света колекция 
от гигантски кварцови кристали и става храм на минералите. 
Към гигантските кристали на Илия Делев бързо се добавят даренията на десетки български 
учени, колекционери, интелектуалци, минно-добивни предприятия и организации. Във 
фондовете на музея постъпват научните колекции на доц. Михаил Малеев, проф. Богдан 
Богданов, Леонид Ратиев, проф. Ангел Кунов, проф. Иван Начев, проф. Мария Желязкова; 
Колекциите от български и чужди минерали на Александър Диков, Никола Зидаров, 
Димитър Ноков,Антон Иванов, Димитър Сокеров; Сбирката от монокристали от Институт по 
минералогия и кристалография - БАН; Дарения от бившите ДФ “Горубсо”, ДФ “Кремиковци” 
и престижните фирми Premier Diamond Со. Belgium, English China Clay, Boliden, Sweden и 
много други. 
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Илия Делев прави още две дарения, включващи гигантски кварцови кристали, аметистови 
геоди, скъпоценни камъни (изумруд, топаз, турмалин, ахати) и др. 
Ежегодно на 19 юни 1987 год., в Деня на дарителя, екипът на Националния музей “Земята и 
хората”, представя новите постъпления във фондовете пред своите приятели. 
На 19 юни 2018 година ще бъдат връчени благодарствени свидетелства на дарители, 
спомоществователи и доброволци на музея. Гостите, приятелите и екипът на Националния 
музей „Земята и хората“ ще имат възможност да се насладят на музикалния подарък на 
изтъкнатия на лауреати на музикалния конкурс „Музиката и Земята“. 
В Изложба „Нови постъпления”, открита на 19 юни 2018 год. са представени както дарения 
на минерали и суровини, така и експонати от теренни изследвания на специалистите на 
музея. 
Нов момент е дарителска кампания сред нашите приятели във Фейсбук в полза на музея. В 
резултат на това чрез куриер получихме много дарения от Димитровград, Пловдив, Варна, 
Момчилград, Кърджали, Хасково, Гърция, София. Сред имената на дарителите са 
ПетърМалинов, Здравко Стефанов, Георги Пенев, Кирил Анадолиев, Кирил Дачев, Златка 
Станчева, Атанас Запрянов, Николаос Дафнис и Асимина Склари, Стоян Стоянов и др. Тези 
дарения са основно от ахати от района на Родопите и са експонирани в две витрини. 
Най-атрактивната част от експозицята са метеорити от Мароко и Аржентина, дарени от 
Георги Пенев. Експонирани са и: турмалин с лепидолит, от Мозамбик, дарение от Алксандър 
Диков; манганови конкреции от Атлантически океан, дарени от Вълкана Стоянова; авторски 
образци на редки минерални видове от цял свят, дарени от откривателя на минерали Игор 
Пеков; редки минерали, дарение от Германия, дарение от Маркус Войгт. 
В експозицията, наред с минералите могат да се видят оригинално писмо на първия 
български геолог проф. Георги Златарски (1883г.), теренниописания (1912г.) и личния 
алтиметър (уред за измерване на надморски височини) на проф. Георги Бончев, дарени на 
музея от доц. Руслан Костов. /БГНЕС 

Звукови устройства за светофари ще дари дамският Лайънс клуб Русе (БНТ2-Русе) 

www.news.bnt.bg | 19.06.2018 |  
Само 15 светофара в града имат подобни устройства. Росица Маринова – регионален 
председател на Съюза на слепите за Русе и Разград „Това не е достатъчно, защото броят на 
светофарите в града е доста повече. Тези устройства са важни, за да можем да получаваме 
информация за това, кога свети светофарът зелено и да можем да пресичаме.”д-р Даниела 
Бурмова – президент на дамският Лайънс клуб Русе-Сексагинта Приста „Ние много работим 
с Регионалния съюз на слепите в Русе и решихме да подпомогнем техните възможности за 
придвижване в града. Предвид това, че се акцентирахме върху облагородяване 
пространството около църквата „Всех Святих”, ние решихме да закупим звукови устройства 
за светофарните уредби около църквата.”Очаква се зумерите да бъдат монтирани през 
есента. Амбицията на дамският Лайънс клуб Русе-Сексагинта Приста е да подпомогнат 
оборудването на светофарните уредби в целия град. Това е само една от благотворителните 
инициативи, посветени на 20-та годишнина на клуба.Най-голямото им дарение е за 
Русенската болница и е на стойност 100 хил. долара. Лечебното заведение получи 
специализиран апарат за изследване на ретинопатия при недоносените деца. 
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Измамници събират "дарения" от името на Съюза на глухите 

www.segabg.com | 19.06.2018 |  
Млад мъж и жена събират пари по улиците от името на Съюза на глухите, предупреди 
организацията на страницата си във Фейсбук. Публикувано е и видео, в което се вижда как 
събирач на дарение да размахва юмруци към снимащия го. "Приятели, моля ви, не вярвайте 
на тези мними глухи хора. Забележете, че даже текстът на английски език е написан по 
неграмотен начин. Не се доверявайте на тази наглост! Единици са глухите хора, които ще 
излизат да "просят", както е и при чуващите", обърнаха се от Съюза на глухите в социалната 
мрежа. "Глухите хора в България в момента се застъпват, както за приемането на жестовия 
език за официален, така и за качествени социални и образователни услуги за тяхното 
пълноценно включване. Това е дълъг процес, който започва тепърва сега", посочват от 
съюза. "Съжалявам онези, които са се предоверили и са “дарили” средствa. Това е гавра с 
доброто у хората и неуважение към онези, които работят здраво в посока на адекватни 
политики в подкрепа на глухите хора", се посочва в позицията на организацията. От фотоса 
на мнимата подписка се вижда, че са карали граждани да даряват предимно по 30 лв. 
Потребител в социалната мрежа коментира дори, че му направили недоволна физиономия, 
когато извадил 5 лв., поискали му 20 лв. 

Малки музикални таланти в подкрепа на децата на фондация „За Нашите Деца" 

www.ngobg.info | 19.06.2018 |  
С благотворителен рок концерт в подкрепа на фондация „За Нашите Деца" отбелязаха края 
на учебната година децата от частна детска градина „Литъл Степс Киндергарден“. 
Въодушевени малките таланти влязоха в ролята на различни рок звезди и банди като KISS, 
ZZ Top, Guns `n Roses, Queen, Б.Т.Р. и Ахат. Още по-голям възторг за тях и за гостите на 
събитието предизвика Милена Славова, която изпълни няколко свои песни на една сцена 
заедно с малките рокаджии, сплотени от каузата на фондацията всяко дете да живее 
щастливо в семейство.   Децата от „Литъл Степс Киндергарден“, техните родители и екипът 
на детската градина заедно успяха да съберат сумата от 1533,05 лева, с която фондация „За 
Нашите Деца“ ще може да помогне на повече уязвими деца. Рок концертът беше пример 
как с песни, танци и забавление, може да се обединим и да дадем шанс на повече момичета 
и момчета да имат усмихнато детство.   От името на децата и семействата, с които работим, 
благодарим за ентусиазма и чудесния концерт на целия екип на частна детска градина 
„Литъл Степс Киндергарден“ и най-вече на малките таланти! Вашата подкрепа е 
изключително ценна за нас! Вие ни вдъхновявате да не спираме да работим с усмивка и 
отдаденост, за да може всяко дете да има равен старт в живота си и да изживее мечтите си!    
„Литъл Степс Киндергарден“ е англоезична частна детска градина, създадена през 2010 г. 
като детски център. По-късно през 2013 г. се разраства и става част от училищен комплекс 
„Азбуки“ в гр. София. В градината се изучава и английски език с идеята той да стане част от 
ежедневната комуникация на децата и да допринася за бъдещето образование и цялостно 
им развитие. 

Дарителска кампания и над 3 милиона лева за възстановяването на читалището в Шипка  

www.dariknews.bg | 19.06.2018 |  
В най-кратки срокове ще стартира процедура за обявяване на читалище „Светлина“ в Шипка 
за паметник на културата. Така за нейното възстановяване ще могат да се търсят средства по 
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различни европейски проекти. Процедурата за придобиване на статут може да приключи в 
най-добрия случай до 3 месеца, съобщи министърът на културата Боил Банов.   
Ще бъде открита специална дарителска сметка, в която родолюбиви българи могат да 
внасят средства и да подпомогнат първоначалните ремонтни дейности. Общинският съвет в 
Казанлък ще предложи сградата от публична общинска отново да стане частна общинска 
собственост, а с общински средства ще бъде извършено конструктивно обследване на 
обекта, за да се прецени реалното му състояние. Министърът изрази надежда, че от 
дарения и с парите от общината ремонтът на покрива може да бъде завършен до началото 
на зимата. Сградата обаче, задължително трябва да бъде запечатана до тогава, за да спре 
разрушаването на вътрешната й част.   
Министърът на културата Боил Банов и областният управител Гергана Микова посетиха град 
Шипка, за да се запознаят отблизо със ситуацията около рушащата се читалищна сграда в 
града. Кметовете на Казанлък Галина Стоянова и на Шипка Василка Панайотова, 
председателят на Общинския съвет на Казанлък Николай Златанов, главният архитект Георги 
Стоев и председателят на Народно читалище „Светлина-1861“ Татяна Бърч също присъстваха 
на срещата в кметството на Шипка.   
Читалищната сграда е построена през 1934 г. и е една от най-старите в градчето. През 2001 г. 
с решение на Общинския съвет на Казанлък тя е предоставена за безвъзмездно ползване на 
читалище „Светлина“. 13 години по-късно, чак през 2014 г. обаче председателят на 
читалищното настоятелство уведомява с писмо кмета Галина Стоянова, че „..от 1993 г. 
обектът е освободен, поради невъзможността да бъде стопанисван от читалището и че 
въпреки решението на ОбС от 2001 г. той не е бил използван“. В писмото от читалището 
заявяват още, че сградата вече не им е необходима, тъй като за своите нужди използват друг 
обект – част от старото училище. Поради продължаващото в годините рушене и лошо 
стопанисване на сградата, през 2014 г. ОбС Казанлък променя статута й от публична в частна 
общинска собственост. Това решение е продиктувано от заявени инвестиционни намерения 
от страна на сдружение с нестопанска цел „Слава“, което поема ангажимент да извърши 
поетапен ремонт на сградата в размер на 460 000 лв. Сдружението така и не изпълнява 
заявените по сключения договора намерения  и той е прекратен през април 2016 г.   
Във времето Община Казанлък прави опити да съхрани ценната постройка. През 2009 г. се 
извършва заснемане на сградата, а арх. Балабанова дарява идеен проект за нейното 
възстановяване. Ремонтът на читалището обаче изисква средства, възлизащи на около 3 
млн.лв. (по мнение на специалисти), но тази сума е непосилна за бюджета на Община 
Казанлък. 

Дари книжка на децата в бежанските центрове 

www.azcheta.com | Публикувано от : Диляна Денева | 20.06.2018 |  
Ако искате да допринесете за развиването на нови знания и умения при децата, настанени в 
бежанските лагери в България, можете да го направите, като се включите в съвместната 
инициатива на „Аз чета“, UNHCR Bulgaria, сайта „Детски книги“ и Mo•tif. От 20 до 30 юни 
всеки желаещ може да занесе детска книга на български, английски, френски или друг език 
в Cush.BAR в „Дом на киното“, София. 
Книжките ще бъде разпределени в приемните центрове за бежанци у нас. В момента те са 
четири, като децата в тях наброяват 241. Всеки малчуган заслужава подкрепа, за да развие 
потенциала си, и децата на бежанците не правят изключение. Тъкмо обратното – именно 
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защото средата, в която живеят в момента, е различна от спокойната семейна атмосфера, те 
имат нужда от нашата загриженост и съпричастност. 
Можете да помогнете, като им подарите полезни учебни материали, разкази за деца, 
музикални или други книги. 

Доброволци с грижи за деца, лекуващи се в болницата в Кюстендил 

www.bnr.bg | 20.06.2018 |  
Младежи доброволци от Кюстендил ще полагат грижи за деца, лекуващи се в местната 
болница. Инициативата е на сдружение "Партньори – Кюстендил", което е едно от трите в 
страната, одобрено за работа по проект "Детска оздравителница – младежи доброволци 
посещават деца в лечебни заведения".  Това съобщиха от сдружението.Доброволците са 
участвали в обучения в местната болница "Д-р Никола Василиев", за да могат да се включат 
в инициативата. Обособено е и място в детското отделение на здравното заведение, за 
бъдещите терапевтични мероприятия. В инициативата ще участват 20 ученици, които всеки 
вторник и четвъртък, в следващите три месеца, ще организират адаптирани към възрастта 
игри и занимания за пациентите в детското отделение, след напътствия на лекуващия лекар. 

Габровци се сплотяват около добри идеи за развитието на своя град Габровци се сплотяват 
около добри идеи за развитието на своя град 

www.gabrovonews.bg | 20.06.2018 |  
За Обществения дарителски фонд последните дни бяха много динамични. Стремежът да 
оживят града, да привлекат туристи, да дадат възможности на младите хора да спортуват, да 
работят и да се учат по-добре, привлече 48 организации в първата сесия „Габрово – град на 
творчеството, младежта и туризма“. 
От демо център за електрически велосипеди, през семеен фестивал, до щуро пътешествие в 
света на театъра и киното – разнообразните предложения впечатлиха журито и направиха 
избора му труден. 
Работата на комисията включваше индивидуално разглеждане на проектите, обсъждане от 
членовете и събеседване с някои от кандидатите. Голяма част от бюджетите бяха 
редуцирани с оглед на това повече идеи и организации да намерят подкрепа. 
Класирани бяха проекти с над 65 точки от 100 възможни. 22 проекта бяха допуснати до 
дарителски кръг, който предстои да бъде свикан през втората половина на септември. 
„Надяваме се общността на Габрово да откликне на свежите идеи и да помогне за 
набирането на част от средствата за осъществяването им. Те наистина го заслужават!“, каза 
директорът на фонда Тихомир Галов. 
Припомняме, че голямата помощ за Обществения фонд – Габрово дойде от Фондация 
„Америка за България“, която през февруари 2018 дари 150 000 лева за реализирането на 
креативни проекти, насочени към младите хора и към развитието на бизнеса в района. 
„Съдействаме за развитието на силна, работеща общност в Габрово, която сама да се грижи 
за съдбата на своя град“, сподели Надя Захариева, програмен директор във Фондацията. 
Общественият фонд в Габрово има 15-годишна история и се ползва с безупречна репутация. 
Списък на одобрените проекти в първата сесия можете да намерите на фейсбук страницата 
на фонда. На официалния сайт на ОДФ допълнително ще бъде публикувана по-пълна 
информация за кандидатите. 
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Събраха 2540 лева за малкия Митко 

www.pazardjik.marica.bg | 20.06.2018  
2540 лева събра благотворителният футболен мач в подкрепа на 10-годишния Димитър 
Ричков от Пазарджик. Известни футболисти на България се пуснаха в шоу-мача за да станат 
част от благородната кауза. Всички те подадоха ръка на малкия Митко и подпомогнаха 
събирането на средства за лечението му.  На игрището на „Релакс Арена“ акостираха 
бившите национали Веселин и Йордан Миневи, Александър Тунчев, Павел Виданов, както и 
много техни приятели.  В приятелския мач се включи и отборът на известния шоумен и 
бизнесмен Тони Найка.  За да присъства на мача, на игрището дойде и Митко, заедно със 
своя баща.  Средства за малкия Митко може да се дарят и на посочената банкова сметка:  
Банка ДСК – ЕАД BGN IBAN BG 05STSA93000025160733 BIG STSABGSF Димитър Георгиев 
Ричков  

Нефтохимик ще се включи в благотворителния футболен турнир „Заедно за Цвети“ 

www.e-burgas.com | 20.06.2018 |  
Нефтохимик се присъединява към каузата за набиране на средства за лечение на 
петгодишния Цветомир, който се нуждае от скъпоструващо лечение. Малкият Цвети е с 
поставена диагноза „невробластом“ – тумор в надбъбречна жлеза и му предстоят 
химиотерапии, които са финансово непосилни за семейството му. В подкрепа на детето е 
организиран благотворителен турнир по футбол на малки вратички, под надслов „Заедно за 
Цвети“, който ще се проведе на 30.06 /събота/, в спортен център „Славейков“. Там през 
целия ден ще бъдат поставени кутии за дарения и освен участващите отбори, всеки който 
желае може да помогне на Цвети. Последната дата за записване е 28.06. на телефон 0897 81 
93 80. Таксата за участие на отбор е 60 лв. Повече информация за събитието ще намерите на 
следния интернет адрес: https://www.facebook.com/events/224985594958463/ 
 
 

Родителите на деца с увреждания искат разчет на изхарчените средства в сектора 

www.actualno.com | 20.06.2018  
Родителите на деца/лица с увреждания написаха отворено писмо до премиера Бойко 
Борисов, Конфедерация на независимите синдикати в България и КТ "Подкрепа", като в него 
поставиха условия и посочиха конкретни искания. 
На първо място - отмяна на националното представителство на пациентските организации и 
НПО-та на и за хора с увреждания, разпускане на Националния съвет за интеграция на хора с 
увреждания и прекратяване на субсидирането им. 
Родителите настояват да се разследва дейността на синдикалните организации КНСБ и КТ 
"Подкрепа" и да се установят колко са усвоените от тях средства са от държавния бюджет на 
Република България, от проекти по оперативни програми на Европейския съюз, от дарения 
от чуждестранни фондации и частни лица в периода от тяхното създаване до настоящия 
момент. 
Друго условие, което поставят, е освобождаването от длъжност на Зорница Русинова в 
качеството й на дългогодишен служител в Министерство на труда и социалната политика. 
Причината - като бивш социален министър тя е допуснала, по думите им, "циничното 
разделяне на хората с увреждания чрез отпускане на 930 лв. за децата до 18 годишна 
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възраст, без да е налице реална представа за потребностите на хората с увреждания. 
Родителите искат да се потърси отговорност и от бившия вече заместник - министър Росица 
Димитрова "за доказана неспособност да оцени причините за проблемите в системата и 
позволила си в условия на ескалиращи протестни действия на майки на деца с увреждания в 
цялата страна, да присъства на конференция на ООН в Ню Йорк и да безотговорно и 
безцеремонно да излъже, че България отбелязва напредък в политиките за хората с 
увреждания и прилагането на Конвенцията на ООН.-срок - 01.07.2018 година." 
До 1 юли 2018 г. родителите на деца с увреждания настояват да бъдат поканени експерти, за 
да подпомогнат извършването на реформите, свързани със сектор увреждания в България, 
както и да бъде направен пълен отчет с точни данни за размера на средствата, изразходвани 
за издръжката на МТСП, МЗ, МОН, както от националния ни бюджет, така и от европейски 
програми и проекти, свързани с децата/ лицата с увреждания в Република България от 
момента, в който е ратифицирана Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания в 
Република България. 

Унгария: Помощта за мигранти става престъпление 

www.manager.bg | 21.06.2018  
Унгарският парламент прие закон за наказателно преследване на организациите, които 
помагат на мигранти, предава Франс прес. 
Текстът е част от предложението на премиера-националист Виктор Орбан, който нарича 
закона „Стоп Сорос“. Според Орбан американският милиардер от унгарски произход 
подпомага имигранти-мюсюлмани. 
Орбан беше обещал в предизборната си кампания закон за преследване на „организаторите 
на нелегална имиграция“ и това му осигури комфортното преизбиране през април. Новите 
правила бяха приети със 160 гласа и 18 „против“. 
Законът предвижда наказания до 1 година затвор за всеки, който помага на лице, влязло 
нелегално в Унгария от страна извън Шенген, ако животът на мигранта не е в 
непосредствена опасност. 
Гражданин може да бъде съден, дори ако работи за благотворителна организация, която се 
грижи за бежанци. 
Приемането на закона беше предшествано от промяна на конституцията, чрез която квотите 
за бежанци, наложени от ЕС, бяха обявени за противоконституционни.   
Агенцията за бежанците на ООН и юристи от Съвета на Европа, призоваха Унгария да не 
въвежда закона. 

Лейдис клуб дари 5 200 лв. за родилния сектор на АГ отделението в Кюстендил 

www.dariknews.bg | 21.06.2018 5 200 лв. за реновиране на родилния сектор към АГ 
отделението на кюстендилската болница дариха дамите от Лейдис клуб. Сумата бе събрана 
по време на благотворителния бал, който те организираха с тази цел. 
Албена Карапеткова, Елисавета Абаджиева и Вергиния Цветкова от Лейдис клуб се срещнаха 
с началника на АГ отделението д- р Валери Томов и изпълнителния директор на болницата 
д- р Александър Величков, с който подписаха договора за дарение.   “Благодаря на Лейдис 
клуб, за това че тази година решиха всички събрани средства от благотворителния им бал да 
се за родилен сектор на АГ отделението Благодаря на всички, които се включиха в тази 
кауза. Сумата ще бъде използвана за реновиране на отделението, ще се направи ВИП стая с 
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всички удобства и ако позволят средствата и може да помогне и болницата, ще направим 
допълнителен ремонт на всички стаи за родилките. Това е мястото, където се отглеждат в 
първите им дни новородените деца, целта е да е по- комфортно за майките и бебетата. 
Искаме да създадем такива условия, които са близки до домашните и младите жени да 
започнат първите дни от отглеждането на новороденото си в комфортни условия”, каза за 
Дарик д- р Валери Томов.  “Нашият град се води застаряващ, за съжаление и, за да имаме 
младо поколение, трябва да има къде да се ражда, и този специален момент, в който 
майката взима детето си в ръцете, трябва да бъде в подходяща обстановка. Тук има 
прекрасни професионалисти и младите дами могат да бъдат в сигурни ръце. Не  е нужно да 
раждате в други градове, момичета останете тук”, призова Албена Карапеткова. 
“Сумата е в размер на 5 200 лв., благодарение на всички, които уважиха събитието ни. 
Много хора ни подкрепиха, благодарим им”, допълни Елисавета Абаджиева.   “Ние като 
майки, като хора, които се грижат за поколението, искаме нашето поколение да живее по- 
добре, да се отглежда в по- добри условия, да имаме повече условия да увеличаваме 
поколението, да оставаме в този град”, заключи пред Дарик Вергиния Цветкова.   През тази 
година Лейдис клуб- Кюстендил стана на 10 години. Традиционният им годишен 
благотворителен бал бе в общинския театър. Сред гостите бяха кметът Петър Паунов и 
председателят на ОС Михаела Крумова. 
В програмата, благотворително взеха участие децата от фолклорен ансамбъл Родолюбие, 
китарна школа Скерцо, с ръководител Светлин Кирилов, Айра Кафеджиева -пиано, 
фолклорна формация Гайтанче, с ръководител Гергана Борисова. Танцовата двойка 
Константин Миленков и Никол Харалампиева от спортен клуб Пауталия. Елита Георгиева 
очарова гостите с кадифеният си глас. Сценарист и водеща на вечерта бе Станислава Ризова, 
а нейни основни помощници талантливите- ТРУПАТА. 

Младите театрали от ОДК Кюстендил играят благотворително за лечението на Даниела и 
Саня 

www.dariknews.bg | 21.06.2018 |  
Младите театрали от ОДК Кюстендил се присъединяват в кампанията за набиране на 
средства за лечението на Даниела Ивайлова.  "Децата сами предложиха да се присъединим 
към кампанията и аз ги подкрепям в това им решение. Казаха ми-госпожо, както 
кюстендилци ни помогнаха да отидем на фестивал в Русе, така и ние трябва да помагаме. 
Разбрах, че сме успели да им дадем добрия пример, да ги научим на най-важното и ценното 
в живота -Любовта и Човещината", сподели Ани Кръстева, ръководител на школата. Част от 
средствата от продадените покани ще бъдат дарени и за друга майка нуждаеща се от 
рехабилитация след претърпяна мозъчна операция -Саня Тюлева. За последен път в този 
състав кюстендилци ще могат да видят наградената от много фестивали пиеса "Съкровището 
на Силвестър". Благотворителното представление ще бъде ва 25 юни-понеделник, от 18.30 
часа, в голямата зала на кюстендилския театър. Заповядайте! Нека покажем на тези млади 
жени, че не са сами в тяхната битка с болестта, нека им вдъхнем кураж и надежда. "....И в 
края на блудните си дни разбрах, че най-голямато съкровище на земята е Любовта. Постигни 
я, човече, и ти ще бъдеш най-богат с Божествена светлина.", из писмото на пирата 
Силвестър. 
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Доброволци от САЩ пожелаха партньорство с Дома за медико-социални грижи за деца във 
Варна 

www.bgnews.host | 21.06.2018 |  
Лекари от САЩ посетиха в края на изминалата седмица Дома за медико-социални грижи за 
деца – Варна, за да обменят опит с колегите си от лечебното заведението. Медиците – 
неврохирург от щата Оклахома и педиатър от Аризона, са представители на българо-
американската фондация "Едно сърце“. "Желаем да установим дългосрочно партньорство с 
Дома за медико-социални грижи за деца – Варна. Готови сме да финансираме работата на 
една медицинска сестра, която да помага за грижите за децата с вродени тежки 
заболявания“, съобщи Николай Гавазов, директор на фондация "Едно сърце“. Заедно с 
лекарите, Домът за деца бе посетен от ръководството на фондацията и доброволци, водени 
от Светослав Йорданов, представител на Сдружение "Ново начало“, с чието посредничество 
се реализира сътрудничеството. Те бяха впечатлени от условията за  отглеждане и лечение 
на децата, както и от оборудването и апаратурата, които се използват в рехабилитационния 
процес. "Нашите специалисти са високо квалифицирани в работата с деца с проблеми в 
моториката. Новото, което предстои, е да сформираме мобилни групи. Идеята е те да 
посещават децата на място в домовете им, да подкрепят и родителите в грижата за деца в 
риск“, обясни д-р Стефка Джанкова, директор на Дома за медико-социални грижи за деца – 
Варна. В рамките на посещението, американските медици коментираха конкретни случаи с 
д-р Нели Николова, завеждащ лекар на Центъра за ранна интервенция и рехабилитация към 
лечебното заведение. "Най-голямо впечатление като че ли им направи мултисензорната 
залата, както и залата за водна терапия. Единици са центровете в България, които 
разполагат с подобно комплексно оборудване и мултидисциплинарни екипи от 
специалисти, чиято дейност акцентира както върху физическото, така и върху психичното 
здраве на децата“, обясни д-р Николова. Групата доброволци, включваща младежи от 
различни щати, боядиса част от пейките в двора на  Дома за медико-социални грижи за 
деца и почисти района около тях. Източник: varna24.bg. 
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