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Новини за членове на БДФ 

 

Ива Дойчинова: Да сътворим бъдеще! 

"Тези, които летят на висока скорост, имат нужда от друга писта, нов подход", казва Ива 
сп. Elle | Десислава НАЙДЕНОВА-ВИЧЕВА | 19.10.2019 | 01:48 
Ива Дойчинова и Йордан Йовчев са новите посланици на "Операция Жълти стотинки" на VIVACOM. 
Средствата, които ще бъдат събрани тази година, ще се използват за подготовката и участието на 
младите български олимпийци от отборите по биология, математика, астрономия, астрофизика, 
информатика, лингвистика, физика и химия в международни и балкански състезания. 
Какъв е твоят личен мотив да подкрепиш "Операция Жълти стотинки" на VIVACOM като неин 
посланик? 
Харесвам много промяната в акцента подкрепа на талантливите деца в точния момент. У нас много 
често се бъркат думите "дарение" и "помощ". Дарението като инвестиция на нашето ресто в 
подготовката и участието на олимпиади на нашите отбори по природни и математически науки е 
сътворяване на бъдеще. Дар към него. Освен това много харесвам чувството за отбор не само в 
буквалния смисъл. Усещането за отбор е важно за нас като общество, а целта ни е успех и победа. 
Силна метафора, нали? Ще работиш в тандем с Йордан Йовчев. Какво означава това за теб? Голяма 
чест е. Йордан Йовчев е забележителен спортист в световен мащаб. И Винаги, откакто го познавам, е 
полагал грижи за младите хора и спортисти. Сега обръща внимание на фитнесите на открито и на такъв 
зрелищен градски спорт като паркура. Последно когато си говорихме, издирваше кварталните лидери, 
които всяка площадка има, за да може да ги увлече в шампионат по стрийт фитнес. 
Събраните средства ще бъдат дарени на Сдружението на олимпийските отбори по природни науки. 
Запозна ли се вече с някои от тези деца? 
Запознах се и продължавам да се запознавам с тях чрез серия подкасти за Triple E.Y.E Project. 
Определено са хора със самочувствие, интересни идеи за бъдещето и за хуманността на науката. 
Много се гордея, че те заемат призовите места на световни олимпиади, където отборите на Русия, 
САЩ, Индия, Китай - многомилионни нации, припознават България като един от световните лидери. 
Какво друго е необходимо за по-добро образование у нас? 
Моите идеи за по-добро образование у нас са две: повече свобода на учителите в подхода към 
материала и обръщане на специално внимание на талантливите в някаква област деца. Сякаш 
усилията към изоставащите са по-видими, а тези, които летят на висока скорост, имат нужда от друга 
писта, нов подход. 
Ти си и майка на две дъщери. Къде са те в момента, с какво се занимават? 
Аз съм един много щастлив човек с тези две дъщери Ида и Мина. Ида завърши "3D Animation design" 
в Каледониън юнивърсити в Глазгоу и се завърна да работи и живее тук. След стаж миналата година в 
Nu Воуапа FX получи покана да започне при тях като 3D modeling artist. Мина е последна година в 
училище и в подготовка за НАТфИЗ. Връща се щастлива от репетиции, учи нови текстове. Хубаво е. Има 
ли таланти и професии от типа "... къща не храни"? Това са клишета. Творческите професии, и то на 
ниво образование, са много щедри към тези, които ги избират. Това е вид медитация - да рисуваш, да 
се вглъбиш в текста и да го изиграеш. Богатство, което никой не може да ти вземе. Никой не знае какво 
ще работим до края на живота си, дори за нашето поколение е доста динамична средата, за тяхното 
ще бъде още повече. Творчеството като подход и свобода може да бъде полезна основа за всяка 
професия. А пеперудите в стомаха са част от нея. Твоето послание към младите хора в България? Няма 
по-добро място за реализация от България. Може би всеки изминава своя път и взима своето 
решение, но като духовна среда и възможности, като родство с хора и идеи - тук е мястото. Имам 
усещането, че идва ново възраждане у нас. То вече е започнало. 
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Хиляди подкрепиха Националния розов ден за борба с рака на гърдата 

Над 55 | Цветелина ИЛИЕВА | 21.10.2019 | 00:01 
На 8 октомври 2019 г. се проведе вторият Национален розов ден, част от Мисията на Avon срещу рака 
на гърдата, насочен към повишаване на информираността относно проблема и насърчаване на 
ранната диагностика. В кампанията се включиха редица корпоративни партньори и общини, както и 
хиляди хора, които споделиха подкрепата си с хаштага на кампанията #avonpinkday през целия ден. 
Като част от националния розов ден точно в 20,01 ч. в подкрепа на кампанията в розово светнаха 
няколко общински сгради в страната, както и редица корпоративни сгради в София. Безвъзмездно 
участие в каузата взеха Общини Пловдив, Русе, Ямбол, Ловеч, Търговище, Шумен и Сухиндол. 
Корпоративните партньори на кампанията също се включиха в Националния розов ден. 
И през тази година символичната розова светлина има за цел да припомни водещата роля на ранната 
диагностика и че открит навреме, ракът е лечим. С Националния розов ден се постави начало на 
Световния месец за борба с рака на гърдата, за който информационни материали и статистики ще 
бъдат разпространявани и популяризирани през целия октомври. 
Националният розов ден бе подкрепен и от медиците от Комплексния онкологичен център в Русе, 
които облякоха розово, показвайки на своите пациенти, че не са сами в тежката битка. 
Като част от каузата на 8 октомври бе адресирана шокиращата статистика, която показва, че над 50 
000 българки са диагностицирани с рак на гърдата, а случаите се повишават със средно 3800 всяка 
година. 
На случаен принцип бяха раздадени 2160 розови лотарийни билетчета, които имаха за цел да 
припомнят на жените плашещата статистика -1 от 8 жени са застрашени от рак на гърдата - и ги 
предизвика да дадат своето обещание, че ще обръщат повече внимание на здравето си. 
Дарените средства осигуряват безплатна психологическа, юридическа, информационна и практическа 
подкрепа, която Фондация "Една от 8" предоставя директно на засегнатите жени, техните близки и 
семейства. 

"Операция Жълти стотинки" на VIVACOM беше представена на изложението Science Briсks 

Приходите от билети отиват за подпомагане на българските олимпийци по природни науки 
www.blitz.bg | 21.10.2019 | 14:16 
Водещи учени и вдъхновяващи учители се включиха с лекции и демонстрации в изложението Science 
Bricks "Наука с кауза", което се проведе в София тех парк този уикенд. 
По време на събитието VIVACOM представи националната си благотворителна инициатива "Операция 
Жълти стотинки" 2019, която набира средства за Сдружението на олимпийските отбори по природни 
науки, обединяващо състезателите и ръководителите на отборите по математика, физика, химия, 
астрономия, лингвистика, астрономия и астрофизика, биология и информатика. 
Атракция на щанда на VIVACOM беше големият макет на касичка, който позволи на посетителите да 
се превърнат в посланици на Операция "Жълти стотинки". За целта те заеха местата на Ива Дойчинова 
и Йордан Йовчев на лицето на касичката и споделяха снимките си в социалните мрежи.  
Присъстващите имаха възможност и да вземат касички, в които да събират стотинки вкъщи или на 
работното място. Дарителската кампания продължава до края на годината. Приходите от билетите от 
събитието също ще бъдат дарени за подготовката на младите олимпийци за участие в международни 
състезания. 
По време на събитието многобройната публика имаше възможност да научи интересни научни факти 
и да наблюдава атрактивни демонстрации. 
Един от най-добрите млади учители по физика и астрономия в България Никола Каравасилев, 
ръководител на няколко олимпийски отбора, разказа за "(Не)спокойната Вселена". Деца и възрастни 
научиха дали Вселената винаги е била толкова "спокойна" и неизменна и какво влияние могат да имат 
върху нас промените в Космоса. 

http://www.americaforbulgaria.org/page/home
https://blitz.bg/lyubopitno/nauka-i-tekhnologii/operatsiya-zhlti-stotinki-na-vivacom-beshe-predstavena-na-izlozhenieto-science-brisks_news704326.html


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

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

 

 
БДФ / МЕДИЕН МОНИТОРИНГ  

С подкрепата на фондация „Америка за България”  

6 

 

Наско Стаменов, преподавател по химия и ръководител на ученически отбори на международни 
състезания, разказа на любителите кои са материалите, с които се покорява Космосът. 
Доц. Аспарух Камбуров, преподавател в Минно геоложкия университет, който е бил част от 
българската експедиция на Ледения континент през 2017 г., запозна жадната за знания публика с 
начина, по който се правят научни изследвания на Антарктида. Гостите научиха какви ще са условията 
в новата ни база на о. Ливингстън и как страните по света си "разделят" Белия континент.  
Професорът по физикохимия - доктор на науките в Софийски университет, член-кореспондент към БАН 
в секция химически науки, проф. Николай Денков пък върна гостите на събитието във времена, когато 
дори Слънчевата система не е съществувала. 
В интригуващата си лекция "Животът преди и след Земята" проф. Денков представи резултати от 
редица проучвания в различни сфери на науката - астрономия, химия, биология. 
А на финала, част от самите олимпийци по природни науки, разказаха как се печелят медали и какво 
представляват Международните олимпиади. 

Първото научно-популярно събитие "Science Bricks: Наука с кауза" събра стотици фенове на 
науката 

www.b2bmedia.bg | pixelmedia.bg | 21.10.2019 | 20:08 
Знаете ли, че нашата галактика Млечен път е изправена пред катастрофа - мащабен сблъсък със 
съседната галактика Андромеда само след някакви си 3 милиарда години? А знаете ли как ще изчезне 
самата Вселена или коя е най-старата клетка на планетата ни и че тя е по-стара дори от самата Земя? 
Това бяха само част от вълнуващите открития, които направиха стотици малки и големи 
привърженици на науката по време на първото издание на форума "Science Bricks: Наука с кауза". 
Събитието, което се проведе на 19 октомври в София Тех Парк, бе посетено от стотици фенове на 
науката от 5 до над 60 години, а всички приходи от него бяха дарени на Сдружението на олимпийските 
отбори по природни науки. 
Сред едни от най-интересните лекции беше тази на астрофизика Никола Каравасилев, която беше 
посветена на това дали Вселената е толкова спокойна, колкото всички си мислим, или в нея се случват 
истински катаклизми. След него на сцената се качи химикът и учител Наско Стаменов, който разказа 
какво е общото между покритието на някои капсули, кравите и картина на Мане, както и с какви 
материали можем да пътуваме в Космоса. Третият лектор - доц. Аспарух Камбуров поднесе порция 
антарктическа наука като отведе публиката до базата на България на о. Ливингстън. 
По време на почивката деца от Izzi Science for Kids правиха експерименти, които са научили в час, MDV 
training представиха своите професионални курсове, Виваком популяризира кампанията си "Жълти 
стотинки", малки и големи се учиха да пилотират самолет на симулацията, предоставена от фондация 
"Карол Знание. 
Първото научно-популярно събитие "Science Bricks: Наука с кауза" се организира от сайта за наука и 
технологии MediaBricks.bg. 
The post Първото научно-популярно събитие "Science Bricks: Наука с кауза" събра стотици фенове на 
науката appeared first on Новини за компютри, смартфони, технологии и наука. 

8 бона за докторант по природни науки 

в. Монитор | 22.10.2019 | 00:01 
Годишна стипендия от 8000 лв. може да спечели докторант в областта на природните и инженерните 
науки, изкуствения интелект или ако се занимава с разработването на нови технологии и материали. 
Те ще бъдат отпуснати чрез конкурс от една от фондациите у нас. За целта желаещите трябва да 
изпратят мотивационно писмо, автобиография, резюме на изследователския проект, по който работят 
за придобиването на докторска степен. Германската служба за академичен обмен (DAAD) пък 
предлага няколко вида стипендии - двустранен обмен на учени, поощрения за студенти по 
архитектура, в областта на музиката, сценичните изкуства или визуални комуникации след първа 

http://www.americaforbulgaria.org/page/home
https://b2bmedia.bg/index.php/purvoto-nauchno-populqrno-subitie-science-bricks-nauka-s-kauza-subra-stotici-fenove-na-naukata-1603407.html
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диплома, както и летни курсове в Германия. Стипендиантска програма "Здраве чрез спа" пък ще 
подпомогне висшето обучение на двама, като размерът на всяка стипендия е 1500 лв., която се 
изплаща на 5 равни месечни вноски. Минимално изискван успех е "много добър 5" от летния семестър 
на учебната 2018/2019 г. Трябват още мотивационно писмо и служебна бележка, удостоверяваща 
формата на обучение и специалността. При кандидатстване студентите трябва да посочат и социален 
статус, тъй като с предимство са израсналите в домове, сираци и полусираци, студенти със степен на 
инвалидност или с други увреждания, удостоверени чрез документ от ТЕЛК. 

ВЕСЕЛКА ВУТКОВА, директор "Корпоративни комуникации" във Виваком" Установихме 
традиции в провеждането на социално-отговорна политика 

През изминалите 10 години Виваком изгради доверие в обществото 
в. Монитор | 22.10.2019 | 00:01 
- Госпожо Вуткова, Виваком стана на десет години. Какво се промени в бранша и телекома за 
десетилетие? 
- През изминалите 10 години Виваком изгради доверие в обществото не само като стабилен и устойчив 
телеком, който предлага актуални и иновативни продукти и услуги на клиентите. Компанията се 
наложи като важен фактор за напредъка и развитието на цялото общество. Смело мога да заявя, че 
през изминалите 10 години ние установихме традиции в провеждането на социално-отговорна 
политика, която реално дава отражение върху напредъка и развитието на цялото общество. Това е 
израз на разбирането ни, че днес в света, в който живеем, е недопустимо една организация да няма 
активна позиция и дейности за развитие на средата, в която работи - и това в никакъв случай не е 
самоцел в името на позитивния имидж. Ключът е в това всяка фирма да осъзнае своето място в 
екосистемата на обществото и да е наясно как трябва да допринася със своята дейност така, че цялата 
общност да се развива. Ние във Виваком създадохме много ясна и обоснована стратегия, която дава 
резултати. Образованието, развитието на регионите, културата, спортът и благотворителността - 
стремим се да инвестираме усилия и средства в тези сфери, защото вярваме, че това е начин 
обществото да върви напред и да се възползва максимално от достиженията на новите технологии. 
- Много или малко са десет години за установяване на устойчиви практики в това отношение? 
- Щастлива съм да заявя, че за 10 години ние се наложихме в общественото съзнание като компания, 
която подкрепя много и стойностни проекти за развитие и просперитет, голяма част от които се 
превърнаха в традиция. В този смисъл 10 години са достатъчно време да се създаде име, но не са 
достатъчни за всичко, което бихме искали да направим. Пред нас непрекъснато се появяват нови 
предизвикателства, които ни мотивират. През годините се фокусирахме в няколко големи 
направления и продължаваме да работим постъпателно и в дълбочина, без да се разпиляваме в 
множество различни посоки, за да избегнем повърхностното ниво на комуникация и резултати. Това 
е важен избор, особено за толкова голяма компания като Виваком, към която очакванията са огромни. 
Ще поддържаме този избор и в следващите години. Ето защо подкрепяме и инвестираме в 
образованието, културата, развитието на регионите, спорта, заставаме зад значими благотворителни 
инициативи. 
- Споменахте благотворителността като важна част от политиката на компанията за социална 
отговорност. Кои са акцентите във вашата политика? 
- Един от най-значимите примери в това отношение е националната Операция "Жълти стотинки", 
която се провежда за девети пореден път. С голямо удовлетворение мога да кажа, че тази година 
регистрираме засилен интерес към нея от страна на фирми, организации и медии, тъй като в основата 
си тази инициатива е върховна проява на безкористното добротворчество. От тази година имаме нова 
кауза - събираме средства в полза на Сдружението на олимпийските отбори по природни науки. Така 
младите олимпийци от националните отбори по биология, математика, астрономия, информатика, 
лингвистика, физика, химия ще могат да се подготвят за участие в международни състезания, да 
печелят медали, да се развиват и да носят радост на цялото общество. Ние сме убедени, че 
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образованието и науката са основата на доброто бъдеще. Вярваме, че младите хора са двигателят на 
иновациите, на научните постижения и на икономическия просперитет, и сме много щастливи, че 
каузата се възприема от цялото общество като стойностна и ползотворна. Хубавото е, че през 
изминалите девет години дарителската кампания на Виваком се наложи като видима и популярна 
инициатива и се превърна в традиция, защото ползите от нея са очевидни. От старта си през 2010 
година Операция "Жълти стотинки" е събрала 600 000 лв., с които сме подпомогнали безвъзмездно 4 
значими социални каузи. 
- Кои са най-значимите проекти в образованието, които развивате? 
- За мен това е инициативата "Образование 4.0", която създаде концептуална рамка на пътя, по който 
може да се дигитализира българското образование. Само за една година тя се наложи като силно 
разпознаваема инициатива и беше припозната като непосредствена цел от институциите и 
участниците в образователния процес. Щастливи сме да заявим, че обществото осъзнава все по-ясно 
изискванията на съвременната действителност - всички ние - и възрастните, и децата, живеем в 
постоянен контакт с интелигентните устройства, те са неразделна част от ежедневието ни и го правят 
по-лесно и удобно. Ето защо всички участници в образователния процес - ученици, учители, родители 
се нуждаят от нови умения и най-естественото нещо е въвеждането на технологиите в училище, така 
че да бъдат от полза за учебния процес. Без да се дигитализира, българското образование няма 
реален шанс да бъде адекватно на изискванията на новия свят. 
- Как ще се развие социално-отговорната политика на компанията оттук нататък? Планирате ли нови 
активности? 
- И през следващите години фокус ще бъде дигитализацията на образованието. Ще подкрепяме 
различни проекти и инициативи, свързани с навлизането на новите технологии в ежедневието на 
ученици, студенти и учители. Подпомагането на българския спорт и култура ще продължат да бъдат 
част от нашата социална отговорност. Развитието на регионите също е област, в която работим 
активно. Предстои ни старт на петото издание на VTVACOM Регионален грант - програма, с която 
отпускаме средства за реализиране на проекти, които сплотяват местните общности. Хората в по-
малки населени места правят чудесни инициативи, с които да поддържат традициите живи, да 
мотивират младите хора да останат в родните си места, както и да помогнат на по-възрастните да се 
чувстват по-добре в динамичното ни съвремие. Очакваме с нетърпение новите предизвикателства, 
проектите в тези сфери ни карат да се чувстваме пълноценни и да вярваме, че работата ни добавя 
истинска стойност за доброто на обществото ни. - Кои са най-предпочитаните канали, през които 
достигате до крайния потребител? 
- Освен традиционните канали за реклама голяма част от комуникацията и рекламата вече преминава 
онлайн и в социалните мрежи. Виваком реагира гъвкаво на променящия се начин за общуване с 
потребителите. Същността на нашия бизнес е такава, че ние сме тези, които правят възможна 
комуникацията в социалните мрежи, затова и нашата отговорност как общуваме през тях е може би 
най-голяма. Ние се стремим езикът и тонът на комуникация с клиентите ни през социалните мрежи да 
е близък както до тях, така и до същността ни като компания - да бъдем честни, открити, бързи, 
адекватни и отговорни. Имаме добре разработени канали във Фейсбук и Инстаграм, следват ни 
хиляди хора. И ние се стремим да ги вдъхновим с нашите каузи и философия, която вярва, че 
стойностната комуникация е в основата на развитието ни като личности и като общество. 
ВИЗИТКА 
Веселка Вуткова е директор "Корпоративни комуникации" във ВИВАКОМ от 201Зг. 
Преди това е била регионален бизнес мениджър за Централна и Източна Европа, Близкия изток и 
Африка в Sony Mobile Communications, Германия 
Дълги години е мениджър "Комуникации" в "Ериксон Телекъмюникейшънс България" ЕООД, а по-
късно и регионален маркетинг мениджър за Балканите в "Сони Ериксон" -България 

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”  

9 

 

Светила в медицината ще помагат безплатно срещу безплодие в Северозапада 

www.kmeta.bg | Цвети Василева | 24.10.2019 | 00:06 
Първи по рода си кабинет за безплатно консултиране на двойки с репродуктивни проблеми откриха 
днес във Враца. Инициативата е на фондация "Искам бебе" и се осъществява с подкрепата на Община 
Враца и щедри дарители от бизнеса в региона. В кабинета, който се намира в сградата на втора градска 
поликлиника, всеки петък ще преглеждат водещи специалисти по репродуктивно здраве от най-
реномираните клиники у нас. В знак на съпричастност с каузата, на откриването пристигна светилото 
в асистираната репродукция д-р Йосиф Димитров, осъществил зачеването на първото ин витро бебе у 
нас, още през далечната 1984 година. 
Със сълзи на очи председателят на фондация "Искам бебе" Радина Велчева приветства десетките гости 
на откриването. 
"Това е историческо събитие не само за Враца, но и за нашата фондация. Днес откриваме не просто 
първия такъв кабинет в региона, но и първия в страната, отворен благодарение на активно 
сътрудничество с общинска администрация. Хората от Северозапада вече имат това бижу, което ще 
им осигури безплатен достъп до най-добрите грижи в България. То нямаше да е факт без подкрепата 
на моя голям приятел Калин Каменов, Денислав Георгиев, целия екип на Община Враца и щедрите 
дарители от местния бизнес, които ни протегнаха ръка", заяви Велчева. Тя приветства координаторът 
за Северозападна България Здравка Гергова за успехите й през последните година и важната й роля 
за разкриването на уникалния кабинет. На свой ред, самата Гергова разплака десетките гости на 
събитието с личната си история, която започва преди повече от 10 години и завършва с успешното 
раждане на малката и здрава Калина. 
"Болката и мъката, през които преминах, както и съдбата, която ми бе отредена, ме накараха да се 
посветя на тази кауза. Напуснах удобната си работа в столицата и се захванах да помагам на двойки в 
Северозападна България. За 2 години се договорих с 26 местни администрации, които започнаха да 
подпомагат със средства асистираната репродукция. От консултирани над 100 двойки, днес имаме 
родени над 30 бебета", сподели Гергова и получи бурни аплодисменти. Свои лични истории 
споделиха и други жени, дошли на историческото събитие. 
Фирма "Инекс Трейд" с управител Илиян Цветков получи специалната награда на фондацията - "Ангел 
на благодарността", за безвъзмездните строителни работи и дейности, придали модерния облик на 
новия кабинет. 
"С млади хора като вас не само Враца, а и страната ни има бъдеще", каза Велчева. Грамоти за 
благодарност тя връчи също на "Бърцеф" ООД, хотел "Мира", "Златен рожен", "Захара фуудс" и 
"Беана", които също са сред дарителите за каузата. 
Вълнуващо послание за инициаторите на новия кабинет поднесе и изпълняващият длъжността кмет 
на Враца Мария Попова, която от сърце пожела повече бебета и щастливи семейства в региона. На 
свой ред водосвет за здраве и молитва за чадородие отслужи лично врачанският митрополит 
Григорий в съслужение със свещеници от местната епархия.  
По време на събитието стана ясно, че скоро благотворителен мач ще изиграе мъжкият отбор на 
"Ботев" (Враца), със средствата от който ще се финансира дооборудването на новия кабинет. 
Очаква се безплатните прегледи да стартират до броени седмици, като за по-лесно записване на час 
специално приложение ще направят от "Враца софтуер общество". 
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Центърът за социална рехабилитация и интеграция във Велико Търново се сдоби с нов 
модерен компютърен комуникатор 

www.borbabg.com | 18.10.2019 | 09:11 
Във Велико Търново вече има място, което малчугани и младежи с увреждания чувстват като втори 
дом 
Центърът за социална рехабилитация и интеграция за деца и младежи във Велико Търново е мястото, 
което малчугани и млади хора с увреждания на възраст от 7 до 35 години чувстват като втори дом. В 
звеното услугите са почасови, а взаимодействието със специалистите от екипа им помага да напредват 
в различни сфери и да подобрят уменията си за водене на добро качество на живот. Секторът е 
общинска услуга, чието управление след обявен конкурс е възложено на Международна социална 
служба - България. Посещенията са напълно безплатни и се преустановяват, когато потребителите 
постигнат устойчиви и трайни резултати. 
Центърът е предназначен за деца и младежи с генетични или придобити увреждания, а психолог, 
логопед, социален педагог, рехабилитатор, социален работник и арттерапевт дават всичко от себе си 
посетителите да надградят възможностите си. В повечето случаи всеки специалист работи 
индивидуално с всяко дете или тийнейджър, а добрите резултати са благодарение на екипната 
работа. 
Последната придобивка на Центъра е софтуерен комуникатор, който позволява безпроблемното 
общуване с неговорещи малчугани. Това представлява компютърна програма, която се инсталира 
върху таблет, и чрез символи и звуково изразяване на устройството децата споделят желанията и 
потребностите си. За целта са обособени емотиконки с различно значение като "искам", "не искам", 
"харесвам", "още", "супа", "играчка" и т.н. При натискане се съставя изречение, например "Искам 
супа". Програмата е много адаптивна и в нея могат да се слагат всякакви картинки и реални символи, 
според определено дете, за да служи за негов речник. Всички малчугани, които са започнали обучение 
по програмата, се справят блестящо, а преди това комуникацията с тях е била невъзможна. Паралелно 
с работата на специалистите по усвояването на символите те предоставяли на родителите картички 
със същите символи, за да може и в домашни условия да приложат индиректната комуникация. 
Мария Недева е психолог в центъра и работи в звеното от създаването му преди 11 години. Броят на 
посещенията при нея се определят от степента на затруднения на детето и това колко интензивна 
трябва да е психологическата подкрепа, за да се постигнат резултати. Споделя, че приоритет в 
дейността й е да търси първоначално интересите на малчугана, защото през тях лесно се получава 
мотивацията за развиване на умения и подобряване на способности. 
Наред с децата тя работи и с родителите, които, ако са съдействащи, несъмнено настъпва 
положителна промяна. 
Най-доброто постижение при посещаващите психологическите консултации било при 8-годишно 
момче, което в училище било преминало на ресурсно обучение след първи клас, защото отказвало да 
се занимава с обучителна дейност, а през междучасията проявявало агресия към съучениците си. 
Диагнозата била специфични нарушения на обучителните умения. 
"След около 9 месеца работа настъпи желаният ефект. Детето смени училището - като ново начало за 
него, успя да се адаптира в училищната обстановка, научи се да казва, когато нещо му е трудно, откри 
силните си страни и отпадна ресурсното обучение, защото успя да навакса с учебния материал", 
разказа Мария 
Социалният работник в Центъра е Силвия Митова. Нейната работа е да развива различни социални 
умения у децата - хигиенни навици, способност за справяне с ежедневни ситуации - правилно 
пресичане на улицата, пазаруване и т.н. Освен това тя дава и напътствия на родителите какви здравни 
специалисти да потърсят при нужда. 

http://www.americaforbulgaria.org/page/home
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"Прекаленото обгрижване на децата с увреждания от родителите води до невъзможност за развиване 
на елементарни умения. Малчуганите имат нужда да бъдат оставени да им е малко трудно, за да 
надградят възможностите си и да научат полезни неща. Винаги започваме обученията с най-простите 
умения, защото, колкото и елементарно да звучи - едно отключване на вратата за деца с увреждания 
е много трудно и трябва да бъде разбито на много малки стъпки, за да го овладеят. Учим се как се 
включва и изключва лампа, отваря и затваря прозорец, как се мият ръце. Постепенно преминаваме 
към по-сложни неща - пресичане и ориентиране в града", обясни Силвия. 
Нейната колежка Десислава Мирчева пък от четири години и половина е социален педагог в звеното. 
Работата й е да подкрепя децата да развиват своите познавателни умения и да добиват основни 
знания като познаване на цветовете, буквите, цифрите, посоките, дните и времето. 
"Имаше едно дете, изключително плахо, което не познаваше цифрите и буквите, не разбираше какво 
му се говори, не можеше да каже какво иска. За две години се научи да чете и да пише и в момента 
това са най-любимите му занимания", сподели тя. 
Еленка Йорданова е рехабилитаторът в Центъра. Тя е част от екипа от девет години и помага на деца 
с двигателна проблематика, умствена изостаналост и т.н. Има специална зала за сеансите, при които 
се прилагат физикални и терапевтични методи, а за целта е оборудвана с шведска стена, 
специализирани топки за упражнения, рехабилитационна стълба, няколко фитнес уреда, масажна 
кушетка и други. Учи децата на физически дейности от ежедневието, правилно ходене и седене. 
Винаги ще помни един случай на дете с детска церебрална парализа, което имало и интелектуални 
затруднения и епилепсия, но след три години работа успяло да направи самостоятелно няколко 
крачки. 
Всеки петък в Центъра има групови ателиета, които са отворени за посещения от общността. Идеята 
на колектива е да се даде шанс на другите малчугани да контактуват с деца с проблеми в развитието, 
да усетят техните способности и да се тушира бариерата между тях. Ежеседмичните инициативи от 
две години се посещават и от доброволци - студенти от ВТУ "Св. св. Кирил и Методий". 

С тонове капачки: До 2020 г. нови кувьози във всички малки общински болници 

www.e-novinar.com | dariknews.bg | 18.10.2019 | 11:16 
Капачки тук, капачки там, в джоба, в раницата... Само за две години хиляди българи се запалиха по 
кампанията "Капачки за бъдеще", събират пластмасата, която всички ползваме във всекидневието си, 
и я даряват за бъдещето на недоносените бебета. 
В интервю за DarikNews.bg един от инициаторите - Лазар Радков, обобщи резултатите от последната 
кампания в края на септември и разкри, че до края на годината ще бъдат дарени още 9 кувьоза в 
малки общински болници. С тях броят им само за 2019 г. ще достигне 19. Очаква се в един ден - 19 
октомври, събота, да бъдат доставени кувьози в Асеновград, Мадан и Момчилград, а до края на 
годината ще бъдат дарени и още 6 в други населени места. 

Обучават 36 ученици доброволци във Варна в рамките на кампанията за Европейския ден за 
борба с трафика на хора 

www.focus-radio.net | 18.10.2019 | 12:13 
36 ученици от варненски гимназии участват в двудневно специализирано обучение, водено от 
експерти към Националния център за безопасен интернет. Лектори на академията са Георги 
Апостолов и Антоанета Василева, предаде репортер на Радио "Фокус" - Варна. Учениците, включени в 
обучението са доброволци, работещи по метода "връстници обучават връстници". Събитието е част от 
информационната кампания по повод "18 октомври - Европейски ден за борба с трафика на хора. 
Партньори в кампанията са варненските училища с разкрити училищни превантивни клубове ( УПК ): I 
ЕГ, III ПМГ "Акад. Методий Попов", IV ЕГ "Фредерик Жолио-Кюри", ГПЧЕ "Йоан Екзарх", СУ за ХНИ 
"Константи Преславски", ПТГ, МГ "Д-р Петър Берон", ВТГ "Георги Стойков Раковски", ПТГ "Проф. д-р 
Асен Златаров" и ПГИ "Д-р Иван Богоров". Целта е да се повиши съпричастността към жертвите на 

http://www.americaforbulgaria.org/page/home
http://e-novinar.com/news/s-tonove-kapachki-do-2020-g-novi-kuviozi-vav-vsichki-malki-obshtinski-bolnitci_5841813.html
http://focus-radio.net/%d0%be%d0%b1%d1%83%d1%87%d0%b0%d0%b2%d0%b0%d1%82-36-%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%86%d0%b8-%d0%b4%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%bb%d1%86%d0%b8-%d0%b2%d1%8a%d0%b2-%d0%b2%d0%b0%d1%80%d0%bd/


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”  

12 

 

престъплението "трафик на хора" и на информираността за механизмите за въвличане, уязвимите 
групи, видовете експлоатация и как можем да се предпазим. В периода до 25-ти октомври, в рамките 
на кампанията ученици от училищните превантивни клубове ще проведат информационни сесии сред 
своите връстници и ще разпространят информационни материали по темата. Чрез активен диалог 
между обучители и участници, работа в групи и обсъждане на различни стратегии за справяне при 
проблем в интернет, Академията достига и покрива своите цели за обогатяване познанията и 
информираността на учениците за рисковете за децата от въвличане в трафик на хора през Интернет, 
развиване на умения за превенция на и реакция при онлайн проблеми и риск от попадане в трафик, 
както и за подготовка и осъществяване на интерактивни презентации. Една от основните теми е и тази 
за надграждане на безопасното поведение на децата в интернет. На 19 октомври над 200 доброволци, 
партньори и съмишленици ще се включат в "Поход за свобода", организиран от Фондация А 21 по 
повод "18 октомври - Европейски ден за борба с трафика на хора". 

Започна преобразяването на сградата на закрития ДМСГД Св. София в съвременен комплекс 
от услуги в подкрепа на деца и семейства 

www.ngobg.info | 18.10.2019 | 12:30 
Фондация „За Нашите Деца" започна мащабен ремонт на сградата на бившия дом за медико – 
социални грижи „Св. София", която от мрачна и сива ще се превърне в свеж, цветен и 
приветлив,  изпълнен с живот, щастливи истории и променени съдби съвременен Комплекс от услуги 
в подкрепа на деца и семейства.   За превръщането на сградата в съвременен комплекс за ранно 
детско развитие фондацията и нейните партньори и дарители инвестират над 1, 2 млн. лв. Изцяло 
безвъзмездно са изготвени и предоставени проектите за реконструкцията –от „Иво Петров архитекти“, 
за интериорния дизайн – от „I do advertising", „С – консулт“ ще осъществява безвъзмездно строителен 
надзор.  Строителното – ремонтните дейности изпълнява „Мират груп“.   Комплексът ще носи духа на 
семейството, значението и важността му за израстването, развитието и изграждането на детето като 
личност и  посланието за шанс за щастливо детство за всички деца, заобиколени от подкрепата, 
грижите и любовта на семейството.   Той ще събере на едно място Център за обществена подкрепа 
„Св. София“, Център по приемна грижа, нов иновативен терапевтичен Център за обществена 
подкрепа „Щастливо детство“, който ще реализира програми за семейно консултиране и терапия, 
ранна детска интервенция, педагогическа подкрепа за образователна интеграция в училище на деца 
със специфични потребности и  деца под закрила. Новият Дневен център за деца с увреждания на 
възраст от 0 до 7 години, ще предлага оценка на развитието на детето чрез скринингови инструменти, 
почасова грижа за деца със специфични потребности, социализиращи дейности за децата, обучения 
за родители, асистирана грижа за деца в домашна среда. В Комплекса ще бъдат предоставени и 
игрова, спортна и арт терапии, услуги от медицински специалисти, както и рехабилитация за бебета и 
деца със специфични потребности и забавяне в развитието.   Нашата амбиция е съвсем скоро 
да  създадем едно вълшебно място за деца в ранна възраст и техните семейства, място на любов, 
грижа и мечти.   Създаването на КРДР София е естествено продължение на реализирания от 
фондацията в партньорство със Столична община и министерство на здравеопазването през  2016 г. 
проект „Пътят към семейството“, чиято цел беше окончателно прекратяване на институционалното 
отглеждане на деца в Дома за медико-социални грижи за деца „Св. София“. Когато точно на Коледа 
преди 3 години изведохме и последното дете от тъжната, подтискаща сграда, ние си пожелахме да й 
дадем нов живот като я превърнем в Комплекс за ранно детско развитие. Въпреки всички трудности, 
които срещнахме по пътя си до момента, вече сме на прага на разкриването на Комплекса за ранно 
детско развитие и искрено се надяваме заедно да посрещнем 1 юни 2020 в новата сграда и с 
функциониращи нови услуги. 
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Първата по рода си площадка за деца със специфични потребности в региона беше открита 
официално в двора на Дневния център за деца и младежи с увреждания „Зорница" във 
Враца 

www.ngobg.info | 18.10.2019 | 13:30 
Тя е изградена по проект „Спорт за децата с увреждания във Враца”, с финансовата подкрепа на 
Обществен дарителски фонд за Враца и фондация „Америка за България”. Проектът се изпълнява от 
Сдружение с нестопанска цел „Зорница“ и е на стойност 14 999 лв., от които 3 000 лв. е съфинансиране 
от неправителствената организация и дарители от Враца. Водосвет за здраве и благополучие отслужи 
Негово Високопреосвещенство Врачански митрополит Григорий, в съслужие със свещеници от 
епархията. Символичното откриване на новото съоръжение бе направено от представители на СНЦ 
„Зорница“, Обществен дарителски фонд и Фондация „Америка за България“. Люлките, пързалките, 
катерушките са направени по начин, по който да бъдат безопасни и възможни за използване от деца 
с физически проблеми. Площадката е 100 кв.м., с мека настилка, сензорна пътека, люлки-гнездо и 
първата люлка за инвалидни колички във Враца. На откриването днес присъстваха: заместник-кметът 
Петя Долапчиева, председателят на УС на СНЦ „Зорница“ – Христина Младенова, представители на 
Обществения дарителски фонд за Враца, общественици, родители.  

Над 200 произведения на изкуството ще се продават благотворително онлайн 

Започва 11-тата кампания за подпомагане на деца в неравностойно положение от Варна и региона по 
инициативата "Изкуството за деца в нужда" 
www.chernomore.bg | 18.10.2019 | 14:08 
Фондация "Св. Св. Константин и Елена" обявява 11-тата благотворителна инициатива "Изкуството за 
деца в нужда", в подкрепа на деца, младежи и девойки в неравностойно положение. Инициативата е 
в полза на над 100 деца от ЦНСТ "Изгрев", ЦНСТ "Другарче и Центъра за специална образователна 
подкрепа "Св. Св. Кирил и Методий" в с. Кривня. Кампанията за набиране на средства за подрастващи 
в риск съществува от 2009-та година и се осъществява чрез продажба на произведения на изкуството 
от арт галерията на Фондацията. За първа година произведенията ще могат да бъдат откупувани през 
нов онлайн арт магазин с повече от 200 творби на наши и чужди автори. Дарителите могат да избират 
между живописни творби, графики, рисунки, малки пластики, фотографии и икони. Благотворителната 
инициатива подпомага и висшето образование на студенти-отличници по стипендиантските програми 
"Туризъм", "Здраве чрез СПА" и "Изкуства". 
От 18 октомври до 2 декември произведенията от каталога на Фондацията могат да бъдат откупени 
онлайн на https://foundation.bg/art-donation или във Facebook на http://bit.ly/2fa6ZGq. На 3 декември 
в Галерия Графит ще се състои ежегодният благотворителен коктейл, на който творбите участват в 
групова изложба и продажба. 
За 11 години съществуване, инициативата има постоянни дарители от цялата страна - галерии и 
художници, които даряват благотворително творби, фирми, институции и частни лица, които ги 
откупуват в подкрепа на децата в риск. Набраните средства се изразходват целево - за 
образователните потребности на децата, за участието им в проекти и курсове, за организация на 
свободното им време, за по-добра битова среда и личен комфорт. 

Продължава набирането на дарения за паметника на Девета пехотна плевенска дивизия 

www.plevenzapleven.bg | 18.10.2019 | 15:35 
Продължава набирането на средства чрез дарения за довършването на паметника на Девета пехотна 
плевенска дивизия. Това информираха днес на пресконференция от УС на Сдружение „Героите на 
Дойран“ като подчертаха, че се правят дарения за изграждането на паметника, съдействие има от 
страна на Общинска администрация, оказва се помощ от фирми. На вчерашната сесия на Общински 
съвет – Плевен бе подкрепено предложението за отпускане на 20 000 лв. от фонд Резервен на 

http://www.americaforbulgaria.org/page/home
https://www.ngobg.info/bg/news/118767-първата-по-рода-си-площадка-за-деца-със-специфични-потребности-в.html
http://www.chernomore.bg/varna/2019-10-18/nad-200-proizvedeniya-na-izkustvoto-shte-se-prodavat-blagotvoritelno-onlayn
https://www.plevenzapleven.bg/blog/2019/10/18/продължава-набирането-на-дарения-за-п-231663/
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Общината за завършването на паметника. Ако тези пари бъдат предоставени на Сдружението, то в 
действителност работата по завършването на мемориала ще се облекчи. Проблемът обаче е, че има 
определени законови срокове, които трябва да бъдат изчакани, за да влезе решението на местния 
парламент в сила, а реално няма много време, за да бъде довършен паметникът. Сега времето е 
хубаво и се работи усилено. Трябва да бъдат заплатени 24 000 лв. на скулпторите и още 2000 лв. за 
гранитни фундаменти, които да бъдат поставени под войнишките фигури. Фигурите са готови /на 
снимката горе/, напълно завършени са. Монтажът им ще се извърши за ден – два, но зависи от това 
кога ще бъде платено. Ако чрез дарения, които са не малко в последните дни, някои от тях 
провокирани и от вчерашния дебат между кандидатите за кметове на община Плевен по национална 
телевизия, бъдат събрани бързо нужните средства, ще бъде възможно откриването на паметника да 
е около средата на ноември. Ако след като паметникът бъде завършен, коментира днес Иван Нинов 
от Сдружението „Героите на Дойран“, и получим гласуваните вчера пари от Общината, то те могат да 
се използват за облагородяване на района около паметника, изграждане на видеонаблюдение, както 
и за осветление. Всеки, който желае да дари средства за изграждането на паметника на Девета 
пехотна плевенска дивизия, може да направи това на следната дарителска сметка: „УниКредит 
Булбанк“ АД Сдружение „Героите на Дойран“ IBAN: BG14UNCR70001523266575 BIC: UNCRBGSF  

„Това, което започна през 2012 година, няма да спре днес“ – среща на Игнат Канев с 
академичната общност на Русенския университет 

www.akcent.bg | 18.10.2019 | 16:03 
Г-н Игнат Канев, Доктор хонорис кауза на Русенския университет се срещна днес с академичната 
общност на русенската Алма Матер в Канев Център.   В началото на срещата проф. Пламен Кангалов, 
заместник ректор по учебната работа връчи на г-н Канев Кристален приз на Русенския университет от 
името на ректорското ръководство с благодарност за всичко, което е направил в името на младите 
хора в университета и града. Проф. Кангалов изрази надеждата, че това добро дело ще продължи и 
занапред и че предстоят още срещи, една от които ще бъдена 75-тата годишнина на Русенския 
университет (12 ноември 2020 година).    Проф. Пенчева подари на г-н Канев книга-албум, озаглавена 
„Хроника на родолюбието“ с посвещението: Този албум е скромен дар от академичната общност на 
Русенски университет „Ангел Кънчев“ за големия родолюбец и човека с голямо сърце ИГНАТ КАНЕВ 
-  Доктор хонорис кауза на Русенския университет…..Благодарим ти, приятелю Иги! Бъди ни здрав и 
продължавай да бъдеш пример за младите хора с енергия, всеотдайност и истинско човешко 
присъствие!“    Албумът събира в снимки важните моменти в живота на Русеснкия университет и Канев 
център - от първата среща на г-н Канев с  ректора на Русенскния университет чл.-кор. проф. д.т.н. 
Христо Белоев през октомври 2012 година до днес.    Срещата продължи с представяне на книгата-
биография на Игнат Канев „Живот във възход“, с автори Стивън Нижич, Анна-Мария Канев, Кристина 
Мария Канев и Диди Канев и технически редактор чл.-кор.проф.дт.н. Христо Белоев. Милена Попова, 
преводач на книгата, обясни, че това е нейно второ издание. През октомври 2016 г., на тържествения 
прием по повод 90-годишнината на Игнат Канев, в Канев Център, гостите получават първото издание 
на „Живот във възход“. Новото издание е значително разширено (с над 100 страници) и обогатено с 
три нови глави, епилог и приложение със спомени на сподвижници на г-н Канев, представители на 
властта, приятели, служители. Книгата описва живота на г-н Канев, но в същото време е историческа 
картина на живота в Европа и в света. „Живот във възход“ или „Да станеш някой“ (Becoming a 
somebody – английското заглавие на книгата) разказва за изминатия път от г-н Канев - от 
построяването на първата едноетажна къща през 1952 година, до огромните небостъргачи, игрища за 
голф, сгради с обществено, социално и икономическо значение, както и до значителната 
благотворителна финансова подкрепа на множество благородни каузи от човека с голямо сърце Игнат 
Канев. Г-н Канев благодари за уважението, което му беше оказано и с просълзени очи сподели: „Не 
мога да опиша чувствата си, но ако сега се разплача, ще плача цяла нощ. Това, което започна през 2012 
година, няма да спре днес“ – завърши, той. 

http://www.americaforbulgaria.org/page/home
https://www.akcent.bg/?i=46276


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”  

15 

 

Стартира отново благотворителната кампания "Изкуството за деца в нужда“ 

www.varna24.bg | Автор: Пламена Николова | 18.10.2019 | 16:30 
Фондация "Св. Св. Константин и Елена" обявява 11-тата благотворителна инициатива "Изкуството за 
деца в нужда", в подкрепа на деца, младежи и девойки в неравностойно положение. Инициативата е 
в полза на над 100 деца от ЦНСТ "Изгрев“, ЦНСТ "Другарче“ и Центъра за специална образователна 
подкрепа "Св. Св. Кирил и Методий“ в с. Кривня. Кампанията за набиране на средства за подрастващи 
в риск съществува от 2009-та година и се осъществява чрез продажба на произведения на изкуството 
от арт галерията на Фондацията. За първа година произведенията могат да бъдат откупувани  през нов 
онлайн арт магазин с повече от 200 творби на наши и чужди автори. Дарителите могат да избират 
между живописни творби, графики, рисунки, малки пластики, фотографии и икони. Благотворителната 
инициатива подпомага и висшето образование на студенти-отличници по стипендиантските програми 
"Туризъм", "Здраве чрез СПА" и "Изкуства". От 18 октомври до 2 декември произведенията от каталога 
на Фондацията могат да бъдат откупени онлайн на  https://foundation.bg/art-donation или във 
Facebook на http://bit.ly/2fa6ZGq. На 3 декември в Галерия Графит ще се състои ежегодният 
благотворителен коктейл, на който творбите участват в групова изложба и продажба. За 11 години 
съществуване инициативата има постоянни дарители от цялата страна - галерии и художници, които 
даряват благотворително творби, фирми, институции и частни лица, които ги откупуват в подкрепа на 
децата в риск. Набраните средства се изразходват целево – за образователните потребности на 
децата, за участието им в проекти и курсове, за организация на свободното им време, за по-добра 
битова среда и личен комфорт. 

Търсят се доброволци за проект по Европейския корпус за солидарност на Каритас Биела, 
Италия 

www.ngobg.info | 18.10.2019 | 17:01 
Стартира проектът по Европейския корпус за солидарност на нашите партньори от Каритас Биела - 
Associazione Di Volontariato "La Rete". Проектът ще продължи 12 месеца в прекрасното северно 
италианско градче Биела. https://en.wikipedia.org/wiki/Biella Осигурени са настаняване, джобни пари 
и бюджет за храна. Онези от Вас, които говорят английски или италиански и имат мотивация да се 
включат и да допринесат за социалната реинтеграция на бездомни; да помагат в социалната кухня на 
организацията или да водят образователни сесии на тема миграция в локални училища, могат да 
изпратят CV и мотивационно писмо на volunteers@caritas-sofia.org Допълнителна информация за 
условията и проекта: 
https://europa.eu/youth/solidarity/placement/14898_en?fbclid=IwAR1ZrjT3LYKZE2O-
R1RKWb31JHJHWeybIDz8p3rccJsD4E_SvqrgYLa58J0  „La Rete" е създадена по инициатива на Каритас 
Диоцезана (Caritas Diocesana) и е пряко свързана с него. Предоставя безплатно настаняване на хора в 
нужда, с цел да възвърне достойнството и надеждата им чрез споделяне и доказване на солидарност 
с тях. Със своите услуги спомага за социалната и работна реинтеграция на хора в нужда. Основните 
ценности на асоциацията са: съпричасност (задължението на общността е не да отговаря на нуждите, 
а да отговаря на нуждаещите се) и подпомагане (общността трябва да работи усилено, за да гарантира 
любов към всяко човешко същество). Цели: предоставяне на помощ за задоволяване основните нужди 
на хора в трудна житейска ситуация в региона; създаване на условия за изход от безизходицата; 
подкрепа за хора в неравностойно положение и бездомни; създаване на връзки между тях и 
общността; повишаване на информираността за проблемите на бедните хора. Дейности: работа в 
кухнята за супа на Биела (наречена Il Pane Quotidiano, което означава „ежедневен хляб“) и нейната 
Emporio della solidarietà (център, в който се раздава храна на бедни семейства); сътрудничество в 
местния приют за бездомни;  оказване на съдействие на хора в нужда за тяхната социална 
реинтеграция; обработване на колективна зеленчукова градина, в която потребители и доброволци 
работят заедно. Търсим двама млади хора за доброволчество при изпълнение на следните дейности: 
работа в приемни центрове,  в местната кухня за супа (сътрудничество в ежедневната работа, рамо до 

http://www.americaforbulgaria.org/page/home
https://www.varna24.bg/novini/varna/Startira-otnovo-blagotvoritelnata-kampaniya-Izkustvoto-za-deca-v-nuzhda-906772
https://www.ngobg.info/bg/news/118770-търсят-се-доброволци-за-проект-по-европейския-корпус-за-солидарност.html


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”  

16 

 

рамо с посетителите), участие в проекти за превенция, които се провеждат в местните училища. 
Очакваме младите хора да се интересуват от света на изключването и социалната маргиналност, с 
готовност да изслушват и да се обръщат с внимание на другия. http://caritasbiella.it/ 
https://www.facebook.com/CaritasBiella За връзка: volunteers@caritas-sofia.org 

Държавата е на гражданите и това носи своите отговорности 

www.dnevnik.bg | Еконт | 18.10.2019 | 17:13 
Какво е "Промяна започва с действие"? 
- "Промяната започва с действие" е кауза, около която сме се обединили група съмишленици, които 
искат да живеят в една уредена и свободна България. Свободният човек държи живота си в свои ръце 
и знае, че всичко е постижимо. Той е любопитен, мисли критично и поема отговорност за действията 
си. "Промяната започва с действие" е кауза, която изразява идея и обединява хората, които вярват в 
нея. С кампанията искаме да провокираме хората да гласуват в изборния ден. С информацията, която 
споделяме на сайта azglasuvam.net/ти избираш, им припомняме каква тежест има гласът им, както и 
че отговорността им като активни граждани не се изчерпва само с гласуването. Ако се възползват от 
правомощията, които са им предоставени от системата, могат да повлияят на това да живеят в една 
по-добре уредена и свободна България. Вярваме, че когато всички уважават и следват правилата на 
обществото, тогава всеки може да постигне това, към което се стреми. 
Каква е личната ви мотивация да създадете такава кампания? Можете ли да ни разкажете за ваше 
лично преживяване, което ви е накарало да се занимавате с такива инициативи? 
- От дете ме привличат каузите и доброволчеството. Винаги съм вярвала, че когато сме заедно - можем 
повече. През последните години посветих много време за проучване на медийната среда в България, 
която води със себе си и много въпроси за състоянието на демокрацията и нейните принципи. 
Впоследствие, именно благодарение на работата ми за "Фондация Еконт", имах възможността да се 
запозная с много активни, можещи и знаещи хора, които имат амбицията да останат в България и да 
работят за своите каузи, част от които да развият като честен и работещ бизнес. Именно те са 
примерът, че промяната зависи изцяло от нас самите и съмишлениците, които откриваме по пътя си. 
Та, ние имаме кауза - да пробудим българите и да им припомним, че държавата е на гражданите и 
това носи своите отговорности. Търсим своите съмишленици, защото знаем, че заедно можем повече. 
Защо е нужно хората да гласуват? 
- Възможността да правим информиран избор за бъдещето си е основна характеристика на 
демократичното общество. Право, за което много поколения преди нас са се борили, дори и с цената 
на живота си. Сега повече от всякога е нужно да покажем ангажираност и отговорност. Дори и 
единствената опция да бъде изборът на "по-малкото зло", това е по-добрата възможност пред 
опцията да оставим 53% от хората (приблизително толкова е била избирателната активност на 
местните избори през 2015 г.) да вземат решението за това кой и как ще взема решения на местно 
ниво за средата, в която останалите 47% живеят. Точно по тази причина местните избори са всъщност 
най-важните, на които имаме възможност да участваме и които пряко засягат ежедневието ни. 
Говорите за гражданско общество, какво според вас трябва да представлява то?  
- Коренът на самата дума "общество" дава усещане за заедност. Това е съвкупност от хора с общи 
интереси, сходни ценности и усещане за споделена цел. Когато това общество се активизира за 
постигане на обща кауза, то се превръща в гражданско. Когато сме единни в усилията си по пътя към 
нашата мечта, можем да постигнем живота, който всеки от нас иска да има в България. 
С какво се занимавате във "Фондация Еконт"? 
- Във "Фондация Еконт" съм доброволец. Занимавала съм се основно с организация на събитията от 
програмата на Културен център, като през последната година и половина започнах да вземам участие 
и да навлизам повече и в проектите на организацията. Разпознахме общите си ценности и намерихме 
каузите, които ни обединиха. В момента се занимавам главно с кампанията "Промяната започва с 
действие". 

http://www.americaforbulgaria.org/page/home
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Бизнесът дарява малко храна 

www.economynews.bg | 18.10.2019 | 20:30 
В България се отчита заниженото участие на бизнеса в даряването. "От началото на годината до месец 
август, малко над 130 тона храни с къс срок на годност са преминали през мрежата ни, за да достигнат 
до 16 хиляди нуждаещи. Това съобщи изпълнителният директор на Българската хранителна банка 
Цанка Миланова в интервю за Радио Стара Загора. Законът за безвъзмездното предоставяне не 
проработи ефективно и за индустрията не е стимул, а е дори нова пречка, посочи Цанка Миланова. 
Пилее се изключително много храна, изхвърляна на боклука или изгаряна в екарисажите, това е 
тенденция в световен мащаб. Само за България годишно са над 670 хиляди тона годна за консумация, 
допълва Миланова. В световен мащаб се унищожава почти една трета от произведената храна, докато 
всеки четвърти човек на планетата гладува. За да насочи вниманието на обществеността към този 
проблем, по инициатива на Организацията по прехрана и земеделие на ООН в 150 страни се отбелязва 
16 октомври – Световният ден на прехраната, в това число и България. Денят обединява хора и 
организации с цел по-голямо ангажиране по въпросите на бедността и недохранването и начините за 
справяне с негативните последици от този глобален проблем. Хранителните банки са част от 
разумното решение – те съществуват от десетки години и спасяват от унищожение годни и качествени 
продукти, като ги преразпределят до нуждаещите се от подкрепа милиони бедни хора. 

Децата от Славейковото бягаха благотворително за кабинет по литература 

www.faragency.bg | 19.10.2019 | 14:46 
Училищното настоятелство на ОУ "П. Р. Славейков" за четвърта поредна година организира 
благотворителен есенен маратон. Ученици, родители и учители се включиха в него по трасето от 
Казиното до паметника Пушкин. В есенния маратон участва и зам.-кметът Йорданка Ананиева. 
Есенният маратон на Славейковото училище, превърнал се в традиция, свързва в една общност 
децата, учителите и родителите. Средствата, събрани по време на събитието, ще  поставят началото 
на създаване на кабинети с духовна и патриотична насоченост под надслов: "Аз искам да зная, аз 
искам да помня, аз искам да предам". В българския език съществува прекрасен синоним на думата 
"патриотизъм" и това е родолюбие. Ние, хората, сме социални същества и изпитваме нужда да се 
гордеем със своята общност. Обект на колективна гордост и любов е както земята, в която сме родени, 
така и родът, народът, езикът, традициите, културата. Кандидатът за кмет Димитър Николов обеща, че 
Община Бургас ще удвои събраните средства, за да се реализира прекрасната идея - нов кабинет по 
литература на името на патрона на училището. 

Второкласници събраха 849 лв. за нова детска клиника в Пловдив 

www.trafficnews.bg | 20.10.2019 | 12:01 
849 лв. дариха учениците от 2а, 2б и 2в клас на СУ "Черноризец Храбър" за кампанията "Най-доброто 
за нашите деца и онкоболни". Средствата са събрани в първия учебен ден, когато много училища в 
Пловдив решиха да не купуват букети за учителите. Вместо това децата пуснаха отделената сума в 
кутии, поставени в дворовете, за да подпомогнат набирането на средства за строителство на нов 
педиатричен и онкохематологичен комплекс на територията на База 2 на УМБАЛ Свети Георги - 
Пловдив. Общата сума, събрана от пловдивските училища на 16 септември, е в размер на 16 872,33 
лв. С благодарствено писмо към ученици, учители, родители и представители на районните кметства 
в Пловдив се обърна проф. д-р Иван Иванов, началник на Клиника по педиатрия на УМБАЛ „Свети 
Георги“ и председател на Организационния комитет на Дарителска кампания „Най-доброто за нашите 
деца и онкоболни“ на УМБАЛ „Св. Георги“. „Скъпи ученици, родители, учители, сърдечно Ви 
благодаря от името на всички наши малки пациенти и целия медицински персонал на УМБАЛ „Св. 
Георги“ за вашето ентусиазирано участие в дарителската кампания „Най-доброто за нашите деца и 
онкоболни“. Вие показахте, че имате сърце и душа, които съчувстват, съпреживяват и обединяват 
добромислещите. Вие показахте, че можем да се обединим около обща кауза, че можем да действаме 
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единно в името на важните житейски ценности. Вашите общи усилия направиха пловдивските 
училища най-големия дарител в кампанията. Събраните средства по повод Първия учебен ден са 16 
872,33 лв., най-голямото дарение, което е постъпвало до момента в дарителската 
сметка.  Разпространете идеята на тази кампания! Направете я Ваша цел и желание! Нека осъзнаем, 
че високите цели са достижими с упоритост и дръзновение! Хиляди детски очи са вперени във вас и 
очакват помощ, утеха, съчувствие, радост! Благодаря още веднъж сърдечно! Бог да ви пази! Скъпи 
районни кметове и служители в районни кметства на Пловдив, благодаря и на вас, че приехте 
присърце нашата инициатива, че я разпространихте и горещо подкрепихте. Без вашата намеса нямаше 
да има такъв успех и единодействие. Чрез тази дарителска кампания вие правите крачки към 
реализацията на мечтите, на хилядите хора, които вярват във вас и разчитат на вас. Нека Господ ви 
закриля във вашите добри намерения!”, написа проф. Иванов. Всеки желаещ може да подкрепи 
кампанията, като изпрати SMS на номер 17 777 с текст DMS KLINIKA. За абонаментни дарения и други 
начини за даряване посетете www.dmsbg.com. Има създадена и сметка, на която да се събират 
дарения: BG39 UNCR 7000 1523 3682 66 

Благотворителен бал събра 78 325 лв. за възстановяване на спортната зала по лека атлетика 
в Плевен 

www.pleven.utre.bg | 20.10.2019 | 12:11 
"По време на посещението си в Плевен имах удоволствието да се включа в благотворителен бал, 
организиран от “Лайънс клуб - Плевен”, който имаше кауза за събирането на средствата за 
възстановяване на спортната зала по лека атлетика на Спортно училище “Георги Бенковски”. 
Необходимата сума е в размер на над 250 000 лева. Министерството ще помогне със средствата, които 
не достигат, за да се направи ремонтът на залата, като ще финансира и реконструкцията на 
съблекалните, която не е включена в първоначалния план. Общата сума, която е събрана от 
благотворителната инициатива е 78 325 лева", съобщи министър Красен Кралев във Фейсбук. "Това е 
уникален по рода си проект, в който обществото се ангажира, при това успешно да подпомогне 
държавата за реновирането на спортен обект. Инициативата е пример за това, че гражданското 
общество в града е живо. Когато има един проблем, гражданите се активизирате, насочвате 
вниманието към него и с общи усилия го решаваме. Нямаше как да не откликнем на тази инициатива 
и да не подсигурим всички останали средства за реконструиране на залата", отбелязва министърът. 
Лице на благотворителната кампания е олимпийската шампионка Тереза Маринова. По време на 
благотворителния бал бе организиран и голям търг. В него гостите наддаваха за мотор, с който се е 
състезавал Богдан Николов. Моторът е предоставен безвъзмездно и беше продаден за 18 хил. лева 
на Владислав Монов. Сред предметите бе и шапка на Ферари с подпис на Михаел Шумахер, която 
Любо Ганев взе за 1500 лв. Министърът също се включи в търга, като успя да спечели тренировъчни 
ръкавици на световния шампион Детелин Далаклиев срещу 700 лева. Тереза Маринова също бе 
предоставила едно от своите отличия. За ценителите на изкуството търгът предложи картини на 
големите български художници – Владимир Димитров – Майстора, Дечко Узунов, Светлин Русев, 
Петър Мичев – Педро. Заедно с Тереза Маринова получихме пластики “Дон Кихот и Санчо Панса” на 
“Лайънс клуб - Плевен” за благодарност от президента на клуба Ивайло Стоянов. На събитието 
присъстваха и Мирослав Петров, Детелин Далаклиев, бронзовия медалист от последното световно 
първенство по бокс Радослав Панталеев и др. 

Придобивка: Бизнесът дарява електромобил на професионално училище в Добрич 

www.pik.bg | 20.10.2019 | 19:16 
Стопанската камара в Добрич ще дари електромобил на Професионалната гимназия по 
механотехника и електротехника, съобщи БНР. Идеята на бизнеса е да се даде възможност на 
училището да открие паралелка за електрическа мобилност през следващата учебна 2020-2021 г. 
Председателят на бизнес организацията в Добрич Николай Радев сподели, че професионалното 
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обучение до голяма степен не отговаря на нуждите от специализирана работна ръка. Дарението на 
автомобила има за цел да осигури необходимото практическо обучение на учениците в 
Професионалната гимназия по механотехника. 

Второкласници дариха пари от букети на онкоболни 

в. Телеграф | 21.10.2019 | 00:01 
849 лв. дариха второкласници от пловдивското училище "Черноризец Храбър" за кампанията "Най-
доброто за нашите деца и онкоболни". 
Средствата са събрани в първия учебен ден, когато много училища в Пловдив решиха да не купуват 
букети за учителите. Вместо това децата пуснаха отделената сума в кутии, поставени в дворовете, за 
да подпомогнат набирането на средства за строителство на нов педиатричен и онкохематологичен 
комплекс на територията на База 2 на УМБАЛ "Свети Георги" - Пловдив. Общата сума, събрана от 
пловдивските училища на 16 септември, е в размер на 16 872,33 лв, съобщи Трафикнюз. С 
благодарствено писмо към ученици, учители, родители и представители на районните кметства в 
Пловдив се обърна проф. д-р Иван Иванов, началник на Клиника по педиатрия на УМБАЛ "Свети 
Георги" и председател на Организационния комитет на дарителска кампания "Най-доброто за нашите 
деца и онкоболни" на УМБАЛ "Св. Георги". 

Близо 80 000 лв. събраха на търг за ремонт на зала 

в. Труд | 21.10.2019 | 00:01 
Продадоха мотор на Богдан Николов за 18 000 лв. 
Близо 80 000 лева, бяха събрани на благотворителен търг в Плевен, а средствата са за ремонт на залата 
по лека атлетика в спортното училище "Георги Бенковски" в града. Най-скъпо бе продаден 
състезателният мотор на Богдан Николов, безвъзмездно представен от неговия син Александър, а 
именно за 18 000 лева. Вицепрезидентът на БОК Любо Ганев пък стана горд собственик на шапка на 
"Ферари" с подписа на Михаел Шумахер срещу 1500 лв. Министър Красен Кралев също се включи, 
като спечели тренировъчните ръкавици на световния шампион по бокс Детелин Далаклиев срещу 700 
лв. 
Събрани бяха 78 325 лв., а са необходими над 250 000 лв. Кралев обяви, че държавата ще помогне с 
останалите средства, като ще финансира и реконструкцията на съблекалните. 
"Вашата инициатива е пример за това, че гражданското общество е живо - заяви министърът. - Когато 
има един проблем, гражданите се активизирате, насочвате вниманието си към него и с общи усилия 
го решаваме. Нямаше как да не откликнем и да не подсигурим всички останали средства." 
Лице на кампанията е олимпийската шампионка в тройния скок Тереза Маринова, възпитаничка на 
плевенската школа. Тя също бе предоставила свои отличия на търга. 
*** 
Текст под снимка 
Световният шампион по бокс Детелин Далаклиев се раздели със своите ръкавици, които бяха купени 
на благотворителен търг от министър Красен Кралев. 

ДАРИХА 2500 КГ ХРАНА И ДРЕХИ ЗА ПРИЮТА НА ОТЕЦ ИВАН 

в. Минаха години | 21.10.2019 | 00:01 
Пловдивчани дариха 2500 кг храна и 3000 кг дрехи за приюта на отец Иван в Нови хан. На място вече 
са доставени хранителните продукти, играчки, памперси и домакински материали. Благотворителната 
акция се организира след апела, отправен от отеца, че десетки деца от дома нямат достатъчно зимни 
дрехи, ходят със скъсани маратонки и храната не достига. Добри хора подадоха ръка и малчуганите 
вече се радват на тротинетка, детска количка, колело с помощни колела, плюшени играчки и много 
други неща. 

http://www.americaforbulgaria.org/page/home
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ББИА реализира успешно проект "Стимулиране на четенето в ранна детска възраст в 
България" 

в. 100 вести, Габрово | 21.10.2019 | 00:01 
ББИА работи в подкрепа на ранното детско четене и насърчава библиотеките да работят с деца от 1 
до 6 години, като организира различни инициативи от 2010 г. Целта на сегашния проект е да осигури 
на деца от 1 до 6-годишна възраст нови книги и игри, с които да се обновят колекциите на активни 
библиотеки в малки градове и села в отдалечени, планински и погранични райони, които нямат 
средства за закупуване на нови книги, но имат висока посещаемост от читатели деца. 
В резултат на успешните дарителски кампании през платформите GlobalGiving (27 ноември 2018 г. - 26 
февруари 2019 г.) и България дарява (25 - 31 март 2019 г.), както и инициативата RE:TURN (4 - 10 март 
2019 г.) на фондация "Америка за България" за изпълнението на проекта са събрани над 10 000 лв. 
ББИА благодари на всички колеги, приятели и съмишленици от България, Европа и САЩ, които дариха 
средства в подкрепа на проекта! В рамките на кампанията "България дарява" издателство "Точица" 
подари свои детски книги. 
Благодарение на отстъпките, които специално направиха българските издателства "Велес", "Дамян 
Яков", "Емас", "Златното пате", "Клевър бук", "Колибри", "Колхида", "Мармот", "ПАН", "Прозорец", 
"Просвета", "Рибка", "Софт прес", "Унискорп" и "Фют", са купени 1910 книги и игри. 
Министерството на образованието и науката, което има множество инициативи, насочени към 
повишаване и насърчаване на грамотността във всички възрастови групи, подкрепи изпълнението на 
проекта като предостави 860 детски книги. 
Закупените и подарени общо 2774 книги и игри за деца от 1 до 6-годишна възраст са изпратени на 14 
предварително подбрани библиотеки от отдалечени, планински и погранични райони с висока 
посещаемост от деца и родители в своите региони за 2017 и 2018 г., една от които е библиотеката при 
НЧ "Пенчо Славейков - 1871" - Трявна. 
Читалищните библиотеки, включени в проекта, ще разпространят информацията за подарените нови 
книги и ще осигурят достъп до тях не само на читателите си, но и на децата от детските градини и 
училищата, както и на родителите на деца от 1 до 6 години в населените места. 
В библиотеките ще се организират изложби, представяния и четения с получените по проекта книги и 
игри за децата и техните родители. 
Дарените книги са добра основа за разработването на програми за стимулиране на четенето в ранна 
детска възраст, за провеждането на обучения на родителите за ползите от четенето в ранна детска 
възраст и за това как да четат на децата си у дома. Такива програми ще бъдат разработени от ББИА в 
партньорство с фондация "Детски книги" и заинтересованите библиотеки. 

Нов кувьоз вече функционира в МБАЛ-Асеновград, старите са от 75-та и 81-ва 

Кувьоз №14 от благотворителната инициатива "Капачки за бъдеще" вече функционира в детска стая 
на Отделението по акушерство и гинекология (АГО) на МБАЛ-Асеновград. Хиляди асеновградчани се 
включиха в каузата и това допринесе за по-скорошното прис 
www.actualno.com | 21.10.2019 | 08:06 
Кувьоз №14 от благотворителната инициатива "Капачки за бъдеще" вече функционира в детска стая 
на Отделението по акушерство и гинекология (АГО) на МБАЛ-Асеновград. Хиляди асеновградчани се 
включиха в каузата и това допринесе за по-скорошното пристигане на апаратурата в града. "Стараем 
се да се помага на по-малките общини. Там където има нужда и кувьозите са стари и амортизирани. 
Общо взето следим няколко неща: колко новородени има, колко от тях са недоносени, колко други са 
със здравословни проблеми или раждането е било по-продължително и тежко, колко кувьози има в 
болницата, с какво качество са те, от коя година са и т.н. и последно - дали лечебното заведение 
разполага със специалист, който притежава нужните умения и квалификация да работи с кувьоз", 
обясни за Actualno.com Лазар Радков - основателят на "Капачки за бъдеще". 

http://www.americaforbulgaria.org/page/home
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По тези критерии се преценява кои са най-нуждаещите се болници, намиращи се в един и същи регион 
приблизително, за да може логистично да бъде изпълнена каузата. Статистика посочва, в МБАЛ-
Асеновград разполагат с неонатолог. Има четирима педиатри със завършен курс по неонатология. 
През 2018 г. в АГО на МБАЛ- Асеновград са проплакали общо 350 бебета. 29 от новородените са били 
недоносени. А около 70 други бебета са били отглеждани в кувьоз за известно време поради различни 
причини. "Не само недоносените се поставят за наблюдение в такава апаратура. През кувьози минават 
и родените със секцио, но и при по-тежко и по-продължително раждане, ако бебето е изтощено. И 
още - с дихателни или с други проблеми, заради които бебетата имат нужда от интензивна грижа", 
каза Радков. 
Към момента асеновградската болница разполага с общо четири кувьоза. Три от тях не са 
неизползваеми, защото вече са амортизирани и остарели. Двата са закупени през 1975 г., а другият - 
през 1981 г. Четвъртият пък е дарен преди около 10 години. "Той се ползва, но има нужда и от втори 
за такъв брой раждания", категоричен е Лазар Радков. Дареният кувьоз е модерен и нов. Той е с 
базови функции, като възможност да се регулират температурата на въздуха и да се следи тази, на 
бебето. Има всякакви аларми, които сигнализират при изменения. Целта на този вид кувьози е да 
предотврати утежняване на състоянието на бебето, ако то се е родило с някакви проблеми. 
"Ползва се за по-лек вид проблеми, тъй като в по-малките болници няма условия и като база, и като 
специалисти, т.е няма достатъчно висок клас неонатологичен сектор и ресурси за справянето с по-
тежки случаи. Поради това, бебетата се транспортират до най-близкото окръжно болнично заведение, 
което в случая е в Пловдив. "Така че при най-сериозните проблематични ситуации новородените 
задължително се пращат в болници с по-добра апаратура. А тези кувьози, като този, в Асеновград, 
помагат в повечето на брой, но по-леки случаи. Иначе трябва всички бебета, дори и с леки отклонения 
в здравословното състояние, да се препращат към други здравни заведения. Така се спестява и време, 
а всяка секунда е важна за живота на новороденото. Трябва да отбележим, че ако липсва адекватно 
третиране, леките случаи се усложняват и се превръщат в тежки. А чрез тези кувьози намаляваме 
риска големият брои леки случаи са се превърнат в тежки", каза в заключение Радков. Кувьозът бе 
дезинфекциран и монтиран през изминалата събота - в деня на Националния празник на 
благотворителността, който обичайно се отбелязва на 19-ти октомври. 
Припомняме, че през тази година Асеновград стана част от инициативата, като бе поставено първото 
в града сърце за капачки в градския парк до паметника на цар Иван Асен II. През март "затуптя" 
второто, което е разположено до бившия "Детмаг", на улица "Цар Иван Асен II", а преди две седмици 
бе монтирано и трето - в квартал "Долни Воден". Във всички тях асеновградчани имат възможността 
да оставят употребените и ненужни пластмасови капачки и по този начин да допринесат за 
благородната кауза. 

Болницата в Мадан с нов кувьоз от "Капачки за бъдеще" 

www.dariknews.bg | Адриан Кулев | 21.10.2019 | 10:06 
Общинската болница МБАЛ "Проф. Д-р К. Чилов", в Мадан разполага вече с чисто нов кувьоз. 
Новата ценна придобивка за лечебното заведение в миньорския град е факт, благодарение на 
Националната кампания "Капачки за бъдеще". Кувьозът вече е на разположение на болницата и то 
може да бъде използван при нужда, след като бе предоставен от доброволци на кампанията в края 
на миналата седмица.  
Наличният в болницата кувьоз преди предоставяне на новия е от 1990-та година и вече е почти 
напълно негоден за експлоатация. На болницата в Мадан разчитат около близо 50 000 души от 
няколко общини, като само преди седмици лечебното заведение получи като дарение и 
специализирани легла за трудноподвижни хора. 

Търсят доброволци да гостуват на възрастните хора в институциите 

www.dnesbg.com | 21.10.2019 | 12:36 
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Фондация “Поколения заедно” набира доброволци във В. Търново, които да участват в проекта 
“Заедно при баба и дядо”. Целта е ежемесечно да се организират посещения при възрастните хора, 
настанени в специализираните институции в областта. Инициативата стартира на 26 октомври – 
Димитровден, от 9.30 до 11.30 часа. В нея могат да се включат ученици, студенти и други желаещи, 
като се запишат в нея чрез фейсбук страницата на фондацията или на страницата на TimeHeroes. Целта 
на проекта “Заедно при баба и дядо” е да намали социалната изолираност на възрастните хора, като 
се възстановяват разрушените между поколенията мостове на приемственост, почит, уважение и 
толерантност, споделят организаторите. Първите посещения в институциите стартират преди две 
години в Пловдив, като целта на фондацията е да върне чувството за пълноценност и усмивка на 
откъснатите от социалната среда възрастни хора. Статистиката показва, че голяма част от настанените 
в институции нямат близки роднини или децата и внуците им са далеч в чужбина, в резултат на което 
много от тях прекарват оставащите си години в самота и изолация, а единствените им контакти са в 
домовете.  

Деца от Сливен събират хранителни продукти за сираците в дома на отец Иван 

www.trud.bg | 21.10.2019 | 15:05 
Учениците от Основно училище „Константин Константинов“ започнаха да събират хранителни 
продукти и консерви, които ще дарят на Дома за сираци на отец Иван към манастира „Св.Троица“ в 
Нови хан, съобщиха от учебното заведение. Предложението дошло от родители, които научили за 
здравословните проблеми на отеца и тревогата му, че не е успял да подсигури дома за зимата. 
„Куриерска фирма, която ще изпрати нашето дарение, постави в сградата на училището мрежест 
контейнер за събиране на пакетите с храни. Започваме от днес, 21 октомври. Акцията ще продължи 
до 31 октомври“, каза директорката Веселка Паскалева. Отец Иван пострада при тежко пътно 
произшествие. В продължение на два месеца ще остане неподвижен заради травмите си, а след това 
му предстои продължителен възстановителен процес. Духовникът се тревожел, че заради инцидента 
не е могъл да осигури дърва за огрев и храна за зимата в Дома за сираци. Синът му отец Григорий е 
поел грижата за двете общности в Нови хан и Якимово. Има нужда от средства за закупуването на 
дърва, както и от месни и зеленчукови консерви, боб, леща, олио и трайни хранителни продукти, се 
съобщава в сайта на Дома за сираци „Св.Николай“ в Нови хан. 

За два дни съсипаха чисто нова люлка за деца с увреждания в София (СНИМКИ) 

Вече има инцидент - паднало дете от люлката 
www.kanal3.bg | 21.10.2019 | 19:30 
Едва два дни след монтирането на люлка за деца със специални потребности в столичен парк, тя вече 
е повредена. Люлката е рискова за използване след нанесената повреда, каза фотографът Анна 
Йончева. Люлката беше монтирана в парк "Света Троица" в София, след като фотографът организира 
благотворителна кампания "Различните деца на България" за събиране на средства. "Люлката е в 
окаяно състояние. Току-що я снимах. Изпратих я отново на производителя", обясни за БНР Анна 
Йончева. Още новини от България и света четете тук "Не може една част от обществото да даряват, да 
искат да направят нещо хубаво и в един момент останалата част от това същото общество да руши", 
коментира фотографът. Йончева разказа, че заключалката на люлката при първоначалния монтаж е 
била с тримилиметрова стомана, а вчера са сложили подсилена - от шестмилиметрова стомана. "Това 
нещо днес сутринта е усукано. С мен имаше мъж, който се опита с ръце да го оправи - не стана. Това 
нещо е хванато и с някакъв инструмент е въртяно и е усукано", сподели още тя. "Вчера сложихме 
стикери, на които пише "Комбинирана люлка, пригодена за деца в инвалидни колички", тази сутрин 
част от надписа вече липсва. Първите букви са изтъргани, няма ги. Отдолу гумата, която е под 
платформата - това е гума, която е предвидена да издържа до сто килограмана на платформата, тя е 
изкривена", допълни картината Анна Йончева. Фотографът изтъкна, че вече има инцидент - паднало 
дете от люлката. Деца се струпват върху платформата без абсолютно никакъв родителски контрол, по 
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20 деца на люлката, сподели още свои впечатления от деня на монтирането на съоръжението Анна 
Йончева. "Децата за мен тук нямат абсолютно никаква вина. Люлката е за абсолютно всички деца на 
площадката. Но някой трябва да им каже как да пазят това, което ползват. Пред очите ми едно дете 
падна под натиска на всички други. Вратичката се отваря, те се спускат по нея, въргалят се, блъскат я 
в земята - нито един родител около тях. Това, което за мен лично е най-тъжно - аз, като родител на 
две деца, ако видя, че моето дете руши някакво съоръжение, без значение дали ще е това или някакво 
друго съоръжение, ще отида, ще му направя забележка, ще го контролирам заради неговата 
собствена безопасност, заради безопасността на другите деца. Но не, това не се случи", обясни 
Йончева. "Изложбата ще я има, просто обмислям дали да бъде с благотворителен характер, дали 
изобщо да се събират средства за втора такава люлка или да бъде изложба така, каквато ми беше, т.е. 
самият проект. Идеята ми беше да покажа тези деца, обществото да ги види, да научи за тях, да ги 
види усмихнати, щастливи. И ако във времето на проекта мога да сложа и едно съоръжение някъде, 
за да ги направя щастливи, ето, сложих го. Децата наистина бяха щастливи. Не мога да опиша с думи 
емоцията, която видях пред очите си. Как страхът, защото те не са се качвали, как техният страх, който 
беше в очите им, за две-три минути преминава в едно въодушевление, усмивка, страхотно 
изживяване и два дни по-късно... просто не знам. За мен наистина е отчайващо", сподели огорчението 
си фотографът. 

Кула се включва в инциатива за засаждане на дървета 

www.konkurent.bg | 21.10.2019 | 20:26 
Община Кула получи предложение да участва в инициативата "Гората.бг – 100 000 садим гора" – една 
проява от хората за хората, която има за цел да подпомага засаждането на нови дървета за 
България. За последните 8 години с участието на хиляди доброволци са засадени 625 000 дървета на 
територията на цялата страна.  Емблематични кампании са свързаните с деца, в които са дарени 
стотици хиляди дървета за детски учебни заведения, дарени са хиляди медоносни дървета в подкрепа 
на пчеларите, дарени са хиляди дървета и на българските общини. "Всеки човек в живота си следва 
да засади поне едно дърво, а всяка община – колкото може повече" – това е веруюто на кампанията, 
в която община Кула се включва с ентусиазъм. За учебните заведения в община Кула ще бъдат дарени 
150 образователни детски комплекта за засаждане на дървета. Те са подходящи за децата от началния 
образователен курс /1-4 клас/ и по-големите групи в детската градина. Всеки комплект съдържа саксия 
от рециклиран материал, биотор и почвена смес, подходящи семена – дъб, кестен и др, етикети за 
всяка саксия, с които децата да отбележат кога и от кого е засадено дръвчето, подробни инструкции 
за засаждане и грижа във видео формат и на хартия. След една до две години отгледаните дръвчета 
ще бъдат засадени в градска среда, което ще направи града и селата от общината още по-зелени и 
красиви. Като награда и благодарност за участието в доброто дело Общината и участниците ще 
получат почетни сертификати.   

"РАЗЛИЧНИТЕ" ДЕЦА НА БЪЛГАРИЯ 

сп. Жената днес | 22.10.2019 | 00:01 
Благотворителна фотоизложба "Различните“ деца на България ще се състои на 10 ноември от 18 часа 
в хотел "Будапеща" София. Събитието е в подкрепа на каузата "Да играем заедно" и е организирано 
от Анна Йончева, която лично е направила снимките на дечица с увреждания. Самата тя е майка на 
две деца без увреждания, но иска да покаже тези дечица, другите да не ги игнорират и да играят 
заедно. Идеята на Йончева е да се съберат достатъчно средства, с които да бъдат за купени 
съоръжения, които да позволят на всички деца да играят заедно. Анна избрала това да е комбинирана 
люлка-везна, пригодена за деца в инвалидни колички. Тя е получила няколко отказа от фирми да 
построят люлката, но един човек от Пловдив се съгласил, построил я и се очаква всеки момент тя да 
бъде поставена в парк Света Троица. Средствата -3600 лв. за люлката и 600 лв. за сертифициране - 
Анна е събрала чрез благотворителни инициативи. Целта на изложбата е да се съберат средства за 
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поне още една такава люлка, която да бъде сложена в Борисовата градина. По време на изложбата 
ще има и импровизиран базар, на който всеки ще може да си закупи нещо в полза на каузата. 

Доброволци от IT сектора помагаха на възрастни хора 

www.konkurent.bg | 22.10.2019 | 06:48 
За четвърта поредна година доброволци-дървосекачи от IT сектора помагаха на възрастни от 
общината. Тази есен на 18 октомври  25 компютърни специалисти от „SAP LABS“ зарадваха с помощта 
си 7 самотно живеещи жители на в мездренското село Лик. Младите хора цепиха дърва, боядисваха 
огради, чистиха градини. Кметът на Лик Нецо Нецов беше подготвил вкусна изненада. Нагости 
поизморените помощници с пържена риба, варена царевица, но най-голям успех пожъна с постния си 
боб в гърне. Предоставената иновативна услуга, която е честа практика в големите международни 
компании, е част от дейностите, насочени към превръщането на община Мездра в социална община. 
Инициативата ще предостави възможност за по-достоен живот на самотните възрастни хора. 

50 ентусиасти облагородиха двора на търновско училище 

www.borbabg.com | 22.10.2019 | 09:26 
Около 50 доброволци се включиха в освежаването на условията за игра в двора на най-голямото 
училище в квартал "Бузлуджа" - СУ "Вела Благоева". Инициативата бе организирана от групите 
"Доброволно чистене" и "Търново рънс". В събота акцията привлече деца, млади хора, учители и цели 
семейства, които доказаха, че не са безразлични към училищната база, в която спортуват учениците. 
В продължение на три часа ентусиастите положиха труд, за да направят терена приятен за игра. С общи 
усилия бяха боядисани всичките шест футболни врати, а трите трафопоста - изчистени от предизборни 
плакати, а на тяхно място бяха нарисувани красиви рисунки. Уличната преграда също бе 
пребоядисана, а знакът за пешеходна пътека - изцяло изчистен от грозни графити и надписи. 50 метра 
от училищата ограда бе освежена с бяла боя, а входната врата бе пребоядисана. 
Половината от материалите бяха осигурени от ръководството на учебното заведение, а 130 лв. 
извадиха от джоба си доброволците от организациите, инициирали събитието. 

НПО-тата у нас - с финансови проблеми и нисък престиж 

news.bg | news.bg | 22.10.2019 | 10:06 
България е в златната среда по устойчивост на неправителствените организации, съобщава БНР, 
позовавайки се на индекса за устойчивост на НПО-тата за 2018 г. Той ще бъде представен днес от 
Българския център за нестопанско право. 
Индексът проследява развитието на гражданския сектор в 24 държави в Централна и Източна Европа, 
като измерва правната среда, организационния капацитет, финансовата устойчивост, 
застъпничеството, услугите, инфраструктурата и обществения престиж на организациите. За страната 
ни той се изработва от Американската агенция за международно развитие заедно с Центъра за 
нестопанско право. 
По думи на директора на Българския център за нестопанско право Любен Панов заради развиващата 
се среда в България все още не сме постигнали най-високото ниво на устойчивост на гражданския 
сектор. 
Родителите не искат НПО-та да посредничат между тях и децата им 
Не децата, а неправителствените организации били в центъра на системата 
Има две сфери на влошаване - финансова устойчивост и обществен престиж на неправителствените 
организации, посочва той. 
Той отчита, че в другите сфери нещата или са без промяна, или има малки подобрения. Панов изтъкна 
добрите резултати на движението "Системата ни убива" на майките на деца с увреждания. 
Според него влошената финансова среда в неправителствените организации се дължи на факта, че те 
съществуват отскоро и у нас няма големи дарители. Панов обясни, че ключови финансиращи програми 
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все още са чуждестранните и се позова на данните на Световния дарителски индекс по отношение на 
доброволчеството, според който България се нарежда на предпоследно място от общо 135 страни с 
едва 5% доброволци. 
Явлението "Системата ни убива" 
Майките на деца с увреждания ни изнасят урок и вместо да стоим и да гледаме, е най-добре да ги 
подкрепим. Нищо чудно да се научим как да отстояваме правата, които уж ни гарантира Конституцията 

С цветна градина “Изида” зарадва децата от Дома за медико-социални грижи в Добрич 

www.dobrichonline.com | 22.10.2019 | 12:35 
Домът за медико-социални грижи за деца в ж.к. „Добротица” се сдоби с нова цветна градина, подарък 
от фирма „Изида”. Прекрасните цветя ще радват всички деца, техните родители и персонала на 
социалното заведение. Това не е първото дарение на собственика фирмата Младен Матеев за Дома 
за медико-социални грижи за деца в Добрич. Той е помогнал в  изграждането на Центъра за 
водолечение и залата за халолечение към Сектора за физиотерапия и рехабилитация. „Вече 3 години, 
откакто съм тук той идва редовно и ни помага за всичко, от което имаме нужда”, каза за Добрич 
Онлайн директорът на институцията д-р Иво Войчев. По неговите думи площта от 400 кв. м., на която 
се намира градинката не е обработвана от години, на мястото й е имало само няколко лехи и храсти. 
Сега, благодарение на фирма „Изида” тя грее в приказна феерия от цветове. Около оградата и 
пътеката са разположени туи и красиво оформени чемшири, в площите, в които няма да има цветя на 
пролет ще изникне красив зелен килим от райграс. Освен цветните градини фирмата подарява на 
Дома автоматична поливна система и капково напояване, с които ще се поддържат всички 
площи.  „Децата се зарадваха изключително много на подаръка, нали знаете, те обичат да цветно, а 
като поникне тревата ще стане още по-красиво”, каза в заключение д-р Иво Войчев.  

Финансовата устойчивост и престижът на неправителствените организации се влошават 

www.dnevnik.bg | Георги Пауновски | 22.10.2019 | 13:13 
Финансовата устойчивост и общественият престиж на неправителствените организации в България се 
влошават през миналата година, сочи индексът за устойчивост на НПО-тата, представен днес от 
Българския център за нестопанско право, предаде БНР. 
Индексът проследява и оценява развитието на гражданския сектор в 24 държави в Централна и в 
Източна Европа. За България той се изработва от Американската агенция за международно развитие 
в партньорство с Центъра за нестопанско право. Индексът измерва правната среда, организационния 
капацитет, финансовата устойчивост, застъпничеството, услугите, инфраструктурата, обществения 
престиж на организациите. 
За 2018 г. България се нарежда на девето място заедно с Хърватия. Това е едно място спад за страната 
ни спрямо 2017 г. С най-висока степен на устойчивост са Естония, Литва, Латвия, Полша, Чехия, 
Словакия и Словения. 
Директор на Българския център за нестопанско право Любен Панов поясни в интервю за програма 
"Хоризонт", че една от причините за финансовите проблеми на НПО-тата е тази, че те съществуват 
отскоро. "Те се появяват около 90-а година, което е малък период. В България няма големи дарители. 
Ключови финансиращи програми са от чужбина", допълни той. 
Като проблем Панов посочи липса на разбиране в обществото какви са неправителствените 
организации, какво правят и за какво са полезни. "Много малък процент от хората участват и са 
въвлечени в инициативи на неправителствени организации. Малко се познават тези организации. 
Когато ги попитат, те не се сещат", посочи още той. 
Според Световния дарителски индекс по отношение на доброволчеството България е на 
предпоследно място от 135 страни, като само 5% от хората са били доброволци. 
Любен Панов отчита и нарастване на популизма, като гражданските организации са лесна цел за атака 
и събиране на вот. 
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Връщайки се отново към данните от индекса, той посочи, че в другите сфери нещата или се запазват 
без промяна, или има малки подобрения. Като положителен пример той посочи видимостта и 
доброите резултати на движението "Системата ни убива" на майките на деца с увреждания. 
Всяка от седемте области, които се наблюдават и участват във формирането на индекса, се оценява 
по седемстепенна скала. Оценки между 1 и 3 показват висока степен на устойчивост, оценки между 3 
и 5 - развиваща се устойчивост, а оценки над 5 - затруднена устойчивост. 
Оценката за устойчивостта на неправителствените организации в България през 2018 г. е 3.4 
(развиваща се устойчивост) спрямо 3.3 за 2017 г. 
Ето и оценките във всяка от областите:  
Правна среда: Оценка 2.5 
Организационен капацитет: Оценка 4.0 
Финансова устойчивост: Оценка 4.6 
Застъпничество: Оценка 2.6 
Предоставяне на услуги: Оценка 3.1 
Секторна инфраструктура: Оценка 3.0 
Обществен престиж: Оценка 3.7 

Германо-Българската индистриално-търговска камара подкрепи каузата на фондация „За 
Нашите Деца" за развитие на приемната грижа 

www.ngobg.info | 22.10.2019 | 13:18 
20-ият благотворителен бал на германската икономика, организиран от Германо-Българската 
индустриално-търговска камара (ГБТИК), отново подкрепи каузата на фондация „За Нашите Деца" за 
развитие на приемната грижа в България, като най-добрата временна грижа за деца без родители и 
близки. С дарената сума  от 6 500 лева фондацията ще подкрепи приемни семейства да се справят с 
предизвикателствата и трудностите на настанените при тях деца, като осигури необходимите експерти 
и съпътстващи специалисти – лекари, рехабилитатори, психолог, фамилен терапевт, логопеди, 
социален работник и др., както и специализирани прегледи, медицински изследвания и интервенции, 
лекарства, терапии, приспособления за деца с увреждания и др.   Приемната грижа обединява за 
втори път членовете на ГБИТК, показвайки тяхната трайна ангажираност със съдбите на най-уязвимите 
деца в България. През 2016 година 17-ият Бал на Германската икономика също бе посветен на тази 
кауза на фондацията.   Чекът за дарената сума бе връчен на заместник-изпълнителния директор на 
фондация „За Нашите Деца“ г-жа Мариана Тасева от д-р Митко Василев – главен управител на ГБТИК, 
и г-жа Милена Драгийска–Денчева – член на УС на камарата, по време на 20-ия Бал на Германската 
Икономика. Събитието, което се е превърнало в очаквана традиция за членовете и приятелите на 
ГБИТК, се проведе в бляскаво декорираната зала на „София Ивент Център“ под мотото „20 години танц 
с история“.   Патрон на юбилейното издание бе посланикa на Федерална република Германия в 
България Н. Пр. Кристоф Айххорн, а специален гост-изпълнител беше гранд дамата на българската 
сцена – Лили Иванова, която изправи на крака 400-те гости от бизнеса, политическия и обществения 
елит на страната.   Ние от екипа на фондация „За Нашите Деца“ вярваме, че можем да спасим и да 
променим съдбите на десетки деца, само когато зад нашите каузи стои сплотена общност от лидери 
със споделени ценности, каквито са хората, обединени от Бала на Германската икономика на 
ГБИТК.   Благодарим Ви за доверието! 

Започва приема за номинации за наградата "Човек на годината" 

От днес, 22 октомври, всеки може да номинира личности и организации за наградите "Човек на 
годината" за 2019 г. Наградите се връчват ежегодно от Българския хелзинкски комитет (БХК) за принос 
към правата на човека или защитата на природата. Крайн 
www.actualno.com | 22.10.2019 | 16:06 
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От днес, 22 октомври, всеки може да номинира личности и организации за наградите "Човек на 
годината" за 2019 г. Наградите се връчват ежегодно от Българския хелзинкски комитет (БХК) за принос 
към правата на човека или защитата на природата. Крайният срок за номиниране е 15 ноември 2019 
г. 
Всеки човек може да издигне номинация като предложи всеки друг човек или организация - заради 
конкретни негови или нейни правозащитни постъпки, действия или за цялостна работа през 
изминалата година, допринесли за утвърждаването на човешките права в България. Не могат да бъдат 
номинирани служители и постоянни сътрудници на БХК, както и членовете на тазгодишното жури. 
С подробните критерии за номинациите, както и формата за номиниране, може да се запознаете на 
сайта www.humanoftheyear.org. Допускат се и предложения за номиниране на хора, борещи се за 
защита на други ценности, сравними с правата на човека, например защита правата на животните и 
опазване на природата. 
"Номинират хората, а не БХК!" е водещото послание на кампанията за номинации през 2019 г. Този 
акцент идва в отговор на зачестилите напоследък клевети спрямо организацията, че тя избира и 
номинира отличените за "Човек на годината", при това с внушението, че номинира заради тяхна 
противоправна дейност. 
"В България се засилва агресивната реакция против защитниците на правата на човека, либералната 
демокрация и върховенството на правото", обяснява концепцията за кампанията Надежда Цекулова, 
директорка на комуникационната програма на БХК. "Не можем да си затваряме очите за все по-
честите нарушения на правата на човека, на разделението между властите, на свободата на словото и 
правото ни на чиста и здрава околна среда. Опитите да се противодейства на тези процеси обаче се 
посрещат с ярост, злост и клевети срещу правозащитници и природозащитници. Трябва да използваме 
всеки повод да изобличаваме неистините, които се изричат по наш адрес и наградата "Човек на 
годината" е точно такъв", заяви още тя. 
Призовете ще отличат различни хора и каузи - онези, които са създали прецедент в правозащитната 
сфера и са били фактор за обществено развитие, променили са средата, в която живеем, към по-
добро. Отличията нямат финансово изражение. Те дават символично признание за хората или 
организациите, които са фактор в общественото развитие. 
Наградите се връчват за дванадесета поредна година. Както всяка година, журито се състои от 
изтъкнати активисти и общественици, които преобладаващо не са членове или служители на БХК. Тази 
година в състава на журито влизат: директорката на Български дарителски форум Красимира 
Величкова; Бояна Петкова - основателка на "Макове за Мери"; Александър Кашъмов -ръководител на 
правния екип на Програма "Достъп до информация"; Явор Гечев, директор маркетинг и връзки с 
обществеността на фондация "Четири лапи"; Марияна Кацарова, журналист и правозащитник; Петко 
Петков, съдия; адвокат Даниела Михайлова, ръководител на правната програма на "Инициатива за 
равни възможности"; Аделина Банакиева, представител на наградените с голямата награда "Човек на 
годината" за 2018 г. протестиращи родители на лица с увреждания; както и двама представители на 
БХК: председателят Красимир Кънев и Яна Бюрер Тавание, член на УС на БХК;. 
Номинации се приемат до 15 ноември 2019 г. включително през формуляр за номиниране в интернет 
страницата на наградите, както и по пощата на адрес София 1504, ул. "Върбица" 7. Самите награди ще 
бъдат връчени на специална церемония на 10 декември - Международният ден на правата на човека. 

Клиниката по неонатология в Стара Загора получи дарение 

www.trud.bg | 22.10.2019 | 16:50 
Фондация „Нашите недоносени деца” и Асоциацията на банките в България дариха на Клиниката по 
неонатология в УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович” термолегло за недоносени бебета. „Стартирахме 
инициативата по повод 1 юни – Деня на детето. Нашите членове събраха над 50 000 лева, с които 
закупихме апаратура за шест неонатологични отделения в София, Пловдив, Стара Загора, Велико 
Търново, Добрич и Силистра. Надявам се да продължим да си партнираме с Фондация „Нашите 
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недоносени деца. Смятаме, че банковият сектор трябва да подпомага най-уязвимите групи от 
обществото, а проблемът с недоносените деца е голям” – съобщи Цвета Илиева, началник 
„Международна дейност и комуникация” в Асоциацията на банките в България. „Термолеглото, което 
получихме, е от голяма необходимост за нас, защото лечението на недоносените деца изисква 
използването на модерна апаратура и дарителството е един от начините, чрез които се снабдяваме с 
нея” – каза началникът на Клиниката по неонатология доц. д-р Христо Мумджиев. Той посочи, че 
клиниката има нужда от по-качествени консумативи и от спонсор за поддръжка на наличната 
апаратура. В сектора за здрави бебета средногодишно преминават около 1000 деца, родени в 
Университетската болница в Стара Загора. Около 200 – 250 са новородените, които имат нужда от 
лечение в интензивния сектор. Клиниката по неонатология има междурегионални функции и приема 
и деца от съседни области.  

Природозащитници и рибари "погребаха" Струма и язовир "Пчелина" (ВИДЕО) 

Погребваме ритуално река Струма. Не се взеха никакви мерки за това. Така организаторът на днешния 
протест пред РИОСВ-Перник Марио Антонов презентира събитието. Антонов е лицето на Централната 
рибно-опазваща организация. 
www.actualno.com | 23.10.2019 | 10:08 
Погребваме ритуално река Струма. Не се взеха никакви мерки за това. Така организаторът на днешния 
протест пред РИОСВ-Перник Марио Антонов презентира събитието. Антонов е лицето на Централната 
рибно-опазваща организация. 
Сподели с твоите приятели  
Антонов е категоричен, че той и негови приятели-доброволци са установили, че в язовир "Пчелина" е 
измряла 2 тона риба, а държавните институции всъщност и това не са направили. Той е уверен, че 
причината е замърсяване с промишлени води. Антонов показа и две изследвания - от лаборатория от 
Казанлък и от Финландия, които показват наличие на множество тежки метали, включително 
алуминий, арсен, бор, волфрам, живак, манган, никел. 
"Реката продължава да тече черна, кафява, сива - всичкото това се влива в язовир "Пчелина" и може 
да стигнем до втора екокатастрофа", предупреди Антонов пред Actualno.com. И добави, че не може 
да посочи виновните фирми, защото той и приятелите му са граждани, не разследващи органи. Дошла 
на протеста жена обаче показа пред камерата на Actualno.com снимки как се хвърлят боклуци, 
включително с контейнери (във видеозаписа горе, след 16:10 минута)! А отговорът на институциите е 
- запишете номерата на превозните средства, които го правят ... 
Не мога да се съглася с тези твърдения (бел. ред. - на Марио Антонов). Проверени са 12 предприятия, 
санкционирани са 6. На всички сигнали е реагирано своевременно, коментира Анелия Дренска от 
РИОСВ-Перник. По думите ѝ пред Нова телевизия е правена проверка в акредитирана лаборатория, 
която установила по-топла вода, което понижило нивото на кислород в Пчелина т.е. - битово-фекално 
замърсяване, не промишлено. 
"Всяка намеса в язовира ще влоши състоянието - затова всяко зарибяване трябва да бъде 
съгласувано", каза още Дренска специално за състоянието на "Пчелина". 
Същевременно Светослав Токов от ИАРА беше категоричен, че е присъствал на всички зарибявания и 
те били с необходимите документи. Той смята и, че оправданията на екоминистъра Нено Димов, на 
РИОСВ и Басейнова дирекция за природни причини са несъстоятелни. 
Марио Антонов пък настоя, че язовирът не е направен като утайник, както твърди Дренска. "Искам 
госпожата да ми покаже един закон, според който река Струма е отпаден канал", каза той. "Казах, че 
язовирът е строен като утайник през 1975 година - може да се провери и в доклада на БАН", отвърна 
тя. "Това, че институциите сте го превърнали в утайник, не значи, че е такъв", заяви Антонов. Той се 
оплака и, че всъщност работата със санкциите не е ден за ден - ако днес замърсяваш, акт, ако утре пак 
го правиш - нов акт. 

http://www.americaforbulgaria.org/page/home
https://www.actualno.com/pernik/prirodozashtitnici-i-ribari-pogrebaha-struma-i-jazovir-pchelina-video-news_1387535.html


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”  

29 

 

За финал Марио Антонов предупреди, че ако държавата не вземе мерки за спиране на замърсяването 
на река Струма и на язовир "Пчелина", ще има нов протест, този път в София. Ще подадем и сигнал до 
ЕК, уточни Антонов. 

Четящите деца осигуриха модерен пациентен монитор за Неонатологията на МБАЛ-Шумен 

www.shum.bg | 23.10.2019 | 12:20 
Неонатологочно отделение на шуменската болница получи дарение модерен пациентен монитор. 
Това стана благодарение на четящите деца от 11 български града, които дадоха за каузата своите 
кредити, получени по проекта „Дарявай, докато четеш” на шуменския "Инер Уил Клуб". Дарението 
получиха днес директорът на МБАЛ-Шумен д-р Димитър Костов и началникът на Неонатологочно д-р 
Лиляна Куздова. Апаратът е от най-ново поколение и следи в реално време голям брой показатели на 
новороденото. Стойността му е 2720 лева. "В момента наистина имаме много болни деца и на всяко 
от тях е необходим и животоспасяващо поставянето на такъв монитор. Този е изключително лесен и 
удобен за работа. Имаме още 6, но точно този е много по-съвременен и с много по-големи 
възможности", каза д-р Лиляна Куздова, като добави, че само преди дни в отделението й е имало 9 
пациенти, които едновременно имали нужда от такъв апарат. Тя изказа благодарност за новия 
монитор, както и за дарените преди няколко месеца ЕКГ апарати, които се ползат ежедневно. 
Благодарност изказа и директорът на МБАЛ-Шумен д-р Димитър Костов. "Това е пореден жест на 
клуба към нашата болница, който подпомага излизането й от тежкото положение, в което беше преди 
няколко години", заяви той. Здравка Йорданова, която е главен координатор на проекта „Дарявай, 
докато четеш”, заяви, че благодарностите са към четящите деца и младежи. "Те дариха от своята 
добрина и дадоха шанс на тези малки дечица да пораснат, а ние от "Инер Уил Клуб" направихме 
възможно това да се случи, като създадохме сайта и осигуряваме средствата", каза тя. Йорданова 
припомни, че от старта на проекта през 2016-та до сега са реализирани 8 каузи. До сега децата са 
прочели 2234 книги. В момента на сайта www.chetidari.bg има избор от 201 заглавия, чрез които могат 
да се получат дарителски кредити. Активните каузи, за които може да се дарява, са 4. "Дарявай, докато 
четеш“ има за цел да запали децата да четат книги. Всеки регистрирал се може да спечели кредити, 
като попълни успешно поне един тест по книга от съответната възрастова група, обявени на 
сайта.  След това може да ги насочи към някои от публикуваните в сайта активни каузи. Финансирането 
за реализирането на каузите се осигурява от Инер Уил Клуб.  

“Янтра ДНЕС” изпрати Тео със 136 дарени книги и учебници 

www.dnesbg.com | 23.10.2019 | 12:40 
136 учебника и книги по физика, математика и химия бяха събрани за школата на съвременния 
казанлъшки будител Теодосий Теодосиев – Тео благодарение на дарителската акция на “Янтра ДНЕС” 
и бившата учителка и експерт по физика Ружа Симеонова. Тео лично получи томовете с книги и 
благодари на дарителите и на всички великотърновци за топлия прием. Той беше във В. Търново за 
представянето на документалния филм “Формулата на Тео”, заснет в негова чест. Голямата зала на 
Общината на два пъти се изпълни с хора, които изгледаха филма и се срещнаха лично със златния 
учител. Събитието бе организирано от Регионалното управление на образованието и по покана на 
областния управител проф. д-р Любомира Попова. След прожекциите Теодосий Теодосиев сподели 
радостта си от това, че толкова хора са го уважили и са отделили от времето си, за да се запознаят с 
него и неговата дейност. “Хубавото на този филм е, че в него има много деца, каквито виждам и в тази 
зала. След години те ще са възрастни мъже и жени, които ще могат да видят откъде са тръгнали по 
пътя си към успеха. Това е нашето бъдеще”, сподели на срещата учителят Тео. На двете прожекции 
присъстваха хора на различни възрасти, като сред тях бяха много ученици, родители, учители, 
директори на училища, представители на РУО и други местни институции. Те се срещнаха и със 
сценариста и режисьор на филма Николай Василев, както и със създателя на Софтуерния университет 
– великотърновеца Светлин Наков. “Гледайки тази препълнена зала, не мога да спра да изпитвам 
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вътрешна радост от това, как вълната на ентусиазъм и вдъхновение, породена от нашия филм, се 
увеличава. Благодаря, че станахте част от тази вълна. Това показва, че хората имат нужда от 
алтернатива на това, което ни опростачва всеки ден”, каза Николай Василев.  

Изложба “Будителите преди и сега” помага на млади таланти във Варна 

www.varnautre.bg | 23.10.2019 | 12:43 
Изложба „Будителите преди и сега” ще бъде официално открита на 1 ноември 2019 г. от 19 часа в 
галерията на Морското казино във Варна. Експозицията продължава до 10-ти ноември и представя 
творби на млади български художници.  Това е второ издание на изложбата, посветена на 
будителското дело и дух. Работите на младите артисти ще се продават под формата на анонимен търг, 
а събраните средства ще се използват за създаване на онлайн платформа в подкрепа и реализация на 
таланти „Сцена за изящно изкуство” (FineАrtStage.com). Организатор на благотворителната изложба е 
Фондация „За цялостно развитие”. Варненският художник Делян Тодоров, изпълнителен директор на 
фондацията и неговият екип вярват, че талантливите хора са национално богатство и трябва да бъдат 
подкрепени и окуражени да развият способностите и потенциала си. Чрез платформата „Сцена за 
изящно изкуство” организацията цели да подпомогне поне 5 млади артисти в рамките на дванадесет 
месеца. Платформата възнамерява да осигури менторска подкрепа, художествени материали, 
промотиране и съдействие при организиране и участие в бъдещи изложби. 

Над 300 дръвчета засадиха доброволци в няколко квартала и един търновски парк 

www.focus-radio.net | 23.10.2019 | 14:16 
Велико Търново. Над 300 дръвчета засадиха доброволци в няколко квартала и един търновски парк. 
Идеята е възникнала със създаването на група в социалните мрежи, чиято основна цел е да представя 
добри новини от старата столица, а и да създава такива. Това обобщи за Радио "Фокус"- Велико 
Търново Кристиян Дончев, главният инициатор на проявата. Той уточни, че всичко се е случило с 
доброволен труд и отделяне на средства от хора, които искат да направят Търново по-добро място за 
живеене. Подкрепа в процеса е оказала и Община Велико Търново. "Бяхме провокирани от това, че 
по вестниците, радиото и телевизията има достатъчно лоши новини, а няма медийно пространство, 
което да представя добрите практики от нашия живот. Затова решихме да отразяваме и да 
организираме добри събития и новини във Велико Търново. Първата ни проява беше свързана с 
почистване на пространството около крепостта Царевец. След това решихме да засадим много 
широколистни и иглолистни дървета в междублокови пространства в града. Така се роди второто ни 
събитие, в рамките на което засадихме 180 дървета в 18 междублокови пространства в различни 
квартали. Освен това засадихме и 130 широколистни дървета в парк "Дружба". За инициативите 
помага Общината, от където копаят дупките, поливат растенията и ни подкрепят", допълни Кристиян 
Дончев. 180-те дръвчета вече красят различни площи в кварталите "Чолаковци", "Бузлуджа", "Колю 
Фичето", "Зона В" и около Нова болница. В акцията са се включили около 40-50 доброволеца, които 
обещават да продължават с положителните инициативи и за напред. 

Еко инсталации чистят родните плажове от цигарени фасове 

www.trafficnews.bg | 23.10.2019 | 16:43 
Шест нови еко инсталации за събиране на цигарени фасове се появиха в Морската градина в Бургас. 
Съоръженията ще останат останат там до края на ноември. След това те ще се появят отново в 
различни локации на морския град през пролетта на 2020 г., а лятото на същата година – по различни 
черноморски плажове, за да достигнат посланията на акцията до максимален брой хора. Акцията е 
част от инициативата на уиндсърф атлети Илияна Стоилова и Йоан Колев WIND2WIN. През септември 
2018 г. те преминаха цялото Черноморие по вода, за да приковат общественото внимание към 
болезнената тема за замърсяването на Черно море с пластмаса. Сега кампанията им за защита на 
природата продължава в градски условия. През 2019 г. инициативата успя да събере около 3 тона 
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боклук от българските плажове, благодарение на множество доброволци и партньори. Новата акция 
този път агитира гражданите да дадат своето лично мнение  – чрез възможността всеки, който 
използва забавните еко-инсталации по предназначение, да гласува и да даде своя вот по различни 
теми, свързани както с ежедневието, така и с опазването на околната среда. "Фасовете са най-
разпространеният вид отпадък по плажовете в световен мащаб. На година в света се изхвърлят 4,5 
трилиона. Те са силно токсични и попадайки във водата представляват сериозна опасност не само за 
животинските видове, но и за човешкото здраве. Като единичен източник на замърсяване цигарените 
фасове са най-разпространеният пластмасов замърсител на планетата, изпреварвайки найлоновите 
торбички и пластмасовите сламки. В организмите на множество морски обитатели са намерени следи 
от цигарени фасове, погрешка погълнати като храна", разказва Илияна Стоилова. 

Почистване на паметници и облагородяване на пространството около тях подготвят 
доброволци от Велико Търново 

www.focus-radio.net | 23.10.2019 | 18:06 
Велико Търново. Почистване на паметници и облагородяване на пространството около тях подготвят 
доброволци от старата столица. Идеята е на хора от града, които са се обединили в група в социалната 
мрежа във фейсбук, чиято цел е да направи Търново по-добро място за живеене. В момента текат 
разговори с Община Велико Търново, от където ще посочат кои монументи имат нужда от обработка, 
обясни за Радио "Фокус" - Велико Търново Кристиян Дончев, главният инициатор на проявата. Той 
уточни, че се планира всеки месец в града да се провежда по една благородна кауза, която да 
привлича все повече съмишленици. "Решили сме да почистим 5-6 паметника със специална 
пясъкоструйка Паралелно с това имаме идея и да почистим пространството около тези монументи. 
Едно момче, което притежава такава машина, вече изяви желание да ни помогне. Освен това мислим 
всяка пролет и есен да правим кампания за залесяване на различни места, защото това освен, че дава 
добър пример, подобрява и живота не само в града, а и на цялата планета", категоричен бе Кристиян 
Дончев. 
Всеки, който иска да помогне, може да се включи в групата "Благоденствие за Велико Търново". Към 
момента последователите са около 4600, които са се събрали само за два месеца. 

БХК приема номинации за наградата „Човек на годината” 

www.ngobg.info | 23.10.2019 | 20:16 
Крайният срок за номиниране е 15 ноември 2019 г.   От  22 октомври, всеки може да номинира 
личности и организации за наградите “Човек на годината” за 2019 г. Наградите се връчват ежегодно 
от Българския хелзинкски комитет (БХК) за принос към правата на човека или защитата на 
природата.   Всеки човек може да издигне номинация като предложи всеки друг човек или 
организация – заради конкретни  негови или нейни правозащитни постъпки, действия или за цялостна 
работа през изминалата година, допринесли за утвърждаването на човешките права в България. Не 
могат да бъдат номинирани служители и постоянни сътрудници на БХК, както и членовете на 
тазгодишното жури.   С подробните критерии за номинациите, както и формата за номиниране, може 
да се запознаете на сайта www.humanoftheyear.org. Допускат се и предложения за номиниране на 
хора, борещи се за защита на други ценности, сравними с правата на човека, например защита правата 
на животните и опазване на природата.   „Номинират хората, а не БХК!” е водещото послание на 
кампанията за номинации през 2019 г. Този акцент идва в отговор на зачестилите напоследък клевети 
спрямо организацията, че тя избира и номинира отличените за “Човек на годината”, при това с 
внушението, че номинира заради тяхна противоправна дейност.   „В България се засилва агресивната 
реакция против защитниците на правата на човека, либералната демокрация и върховенството на 
правото”, обяснява концепцията за кампанията Надежда Цекулова, директорка на комуникационната 
програма на БХК. “Не можем да си затваряме очите за все по-честите нарушения на правата на човека, 
на разделението между властите, на свободата на словото и правото ни на чиста и здрава околна 
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среда. Опитите да се противодейства на тези процеси обаче се посрещат с ярост, злост и клевети срещу 
правозащитници и природозащитници. Трябва да използваме всеки повод да изобличаваме 
неистините, които се изричат по наш адрес и наградата “Човек на годината” е точно такъв”, заяви още 
тя.   Призовете ще отличат различни хора и каузи – онези, които са създали прецедент в 
правозащитната сфера и са били фактор за обществено развитие, променили са средата, в която 
живеем, към по-добро. Отличията нямат финансово изражение. Те дават символично признание за 
хората или организациите, които са фактор в общественото развитие.   Наградите се връчват за 
дванадесета поредна година. Както всяка година, журито се състои от изтъкнати активисти и 
общественици, които преобладаващо не са членове или служители на БХК. Тази година в състава на 
журито влизат: директорката на Български дарителски форум Красимира Величкова; Бояна Петкова - 
основателка на „Макове за Мери“; Александър Кашъмов - ръководител на правния екип на Програма 
„Достъп до информация“; Явор Гечев, директор маркетинг и връзки с обществеността на фондация 
„Четири лапи“; Марияна Кацарова, журналист и правозащитник; Петко Петков, съдия; адвокат 
Даниела Михайлова, ръководител на правната програма на „Инициатива за равни възможности“; 
Аделина Банакиева, представител на наградените с голямата награда “Човек на годината” за 2018 
г.  протестиращи родители на лица с увреждания; както и двама представители на БХК: председателят 
Красимир Кънев и Яна Бюрер Тавание, член на УС на БХК;.    Номинации се приемат до 15 ноември 
2019 г. включително през формуляр за номиниране в интернет страницата на наградите, както и по 
пощата на адрес София 1504, ул. “Върбица” 7. Самите награди ще бъдат връчени на специална 
церемония на 10 декември – Международният ден на правата на човека.  

Ротарианците в Плевен припомниха каузата на Ротари за изкореняване на полиомиелита 

www.plevenzapleven.bg | 24.10.2019 | 09:05 
Ротари клуб Плевен Центрум отбеляза Световния ден на борбата с полиомиелита 24 октомври. 
Борбата с острото вирусно инфекциозно заболяване, наричано още детски паралич, е една от 
знаковите каузи на Ротари. Ротари Интернешънъл е в челните редици в глобалната мисия за 
изкореняване на коварната болест, припомниха плевенските ротарианци. Организацията инициира 
първата в света глобална програма за решаване на проблем на човечеството заедно със Световната 
здравна организация и работи над премахването на полиомиелита повече от 30 години. Като 
основополагащ партньор на Глобалната инициатива за ликвидиране на полиомиелита намалихме 
случаите на полиомиелит с 99.9% след първия ни проект за ваксиниране на деца във Филипините през 
1979 г. Помогнахме на имунизацията на повече от 2.5 милиарда деца в 122 държави. Досега Ротари е 
осигурила повече от 1.8 милиарда долара за премахване на болестта в световен мащаб. Българските 
ротарианци също са допринесли с повече от $350000 лични, клубни и дистриктни дарения към каузата 
да се заличи Полио вирусът в света. През тези години ротарианците от Ротари клуб Плевен Центрум 
са дарили над 10000 долара. Глобалната инициатива за изкореняване на полиомиелита е близо до 
крайната цел. Ако през 1988г. има 350 хиляди случая на заболяването годишно, през 2016 г. в световен 
мащаб са регистрирани 37 случая в три страни. Ротарианците припомнят, че ако всички усилия за 
премахване на полиомиелита спрат днес, в рамките на 10 години болестта може да парализира до 
200 000 деца всяка година. „Ние ще прекратим полиомиелита завинаги, само ако останем 
непоколебими и бдителни. В Световния ден на полиомиелита е време ротарианците от клубовете по 
целия свят да се съберат, да признаят напредъка, който сме постигнали в нашата борба с тази болест. 
Да планираме действието, което трябва да предприемем, за да прекратим полиомиелита завинаги. 
Когато достигнем целта си, детският паралич ще стане втората изкоренена човешка болест на 
планетата”, посочва в изявление президентът за 2019-2020 г. на Ротари Интернешънъл – Марк 
Малони.  

Български бижутериен бранд подкрепя млади таланти 

www.tbmagazine.net | 24.10.2019 | 10:35 
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Българският бранд Invoke организира съвместно с Нов български университет (НБУ) конкурс за 
авторски дизайн на бижу като част от политиката си да подкрепя развитието на младите таланти в 
България. В основата на конкурса заляга убеждението на екипа на Invoke, че всеки трябва да надскача 
себе си и да предизвиква собствените си възможности, за да бъде успешен в призванието си. 
След  официално журиране на първо място бе класиран проектът на Елизабет Димитрова, чийто 
дизайни на бижута ще бъдат представени официално на стилно събитие, което ще се проведе на 7 
ноември в Paradise Center в София. Основателите на марката вярват, че младите творци трябва да са 
мотивирани да развихрят въображението си и да бъдат подкрепяни в своето развитие. 
Предизвикателството за авторско бижу бе отправено към студентите от НБУ, програма „Мода“, а 
утвърдени професионалисти в модния бизнес класираха трима победители. Бижута на победителката 
Елизабет Димитрова ще се предлагат в търговската мрежа на Invoke в цялата страна. „Изготвянето на 
проект за бижу е нещо много специално. Вярвам, че във всяко бижу е необходимо да се вложи емоция 
и всеки детайл да бъде изваян до съвършенство. С много усилия и време красивите неща се получават. 
Аз намерих своето вдъхновение в прирадата. Прекрасните места, създадени от прирадата, пейзажите 
и най-вече цветята. Лилиумът е любимото цвете на моята майка и аз се вдъхнових именно от това. 
Създадох проект, който да изрази тази нежност и красота, която ни дарява прирадата. Както всяко 
цвете, лилиумът има своето значение – то е символ на чистотата, елегантността и невинността“, 
споделя Елизабет Димитрова. Елизабет сбъдна своята мечта, реализирайки проекта си в готов 
продукт. Тя избра комплекта да носи нейното име, защото смята, че олицетворява нейната творческа 
идентичност и грация. 

ЧЕЗ дари специализирана апаратура на Университетската специализирана болница по 
ортопедия „Проф. Б.Бойчев“ в Горна баня – София 

www.vestnikstroitel.bg | Автор: Вестник Строител  | | 24.10.2019 | 11:05 
Дарението е на стойност 20 000 лева ЧЕЗ ИКТ България, част от компаниите на Групата на ЧЕЗ в 
България, дари специализирана апаратура за артроскопска хирургия на Университетската 
специализирана болница по ортопедия „Проф. Б. Бойчев“ в Горна баня. Дарението е на стойност 
20 000 лева. То включва стойка за раменна артроскопия, оптики за артроскопска камера, артроскопска 
помпа за подържане на вътреставно налягане. „Загрижеността към обществото и активното участие в 
инициативи за подобряване на качеството на живот са пътят, по който трябва да върви всеки модерен, 
устойчив и отговорен бизнес. Надяваме се тази апаратура да подпомогне Вашите благородни усилия 
за възвръщане на възможностите за пълноценен живот на пациентите“, заяви регионалният 
мениджър на ЧЕЗ за България Карел Крал. Той получи благодарствен сертификат от директора на 
специализираната болница за активно лечение по ортопедия д-р Валентин Ангелов. ЧЕЗ редовно 
подпомага с офис техника и оборудване училища, читалища, общини. От стъпването си в България 
преди 15 години досега, компаниите на ЧЕЗ са реализирали над 120 обществено полезни инициативи 
на стойност почти 1 милион лева в областта на енергийната ефективност, опазването на природните 
ресурси, подобряването на градската среда, развитието на талантливите и успешните хора. 

Ментори ще помагат на "трудни" момичета от възпитателно училище в Плевенско 

През следващите 16 месеца десет ментори ще помагат на т.нар. "трудни" момичета от Възпитателното 
училище - интернат /ВУИ/ "Христо Ботев" в село Подем, Плевенско да се социализират. Менторите ще 
бъдат доброволци. Те ще участват в изпълн 
www.actualno.com | 24.10.2019 | 14:15 
През следващите 16 месеца десет ментори ще помагат на т.нар. "трудни" момичета от Възпитателното 
училище - интернат /ВУИ/ "Христо Ботев" в село Подем, Плевенско да се социализират. Менторите ще 
бъдат доброволци. Те ще участват в изпълнението на проекта "Менторство за приобщаване", който е 
насочен към млади хора с противообществени прояви, съобщи ръководителят на проекта Даниела 
Димитрова. 

http://www.americaforbulgaria.org/page/home
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"ВУИ "Христо Ботев" е единствената институция в страната за момичета на възраст от 13 г. до 18 г., 
които имат криминогенно и девиантно поведение. Подходът, който ще въведем и ще тестваме, е 
менторството на ценностно, на възпитателно ниво. Менторите ще бъдат предварително подготвени, 
за да има ефект от тяхната работа", поясни Даниела Димитрова. 
Менторите всеки месец ще провеждат срещи с момичетата във ВУИ "Христо Ботев". Ще подготвят 
сесии за неформално образование, ще провеждат тренинги за личностно развитие - ролеви игри, 
дискусии по теми и др. Предвидено още те да организират семейни ваканции на тийнейджърките - 
повечето от тях идват от институции и не са живели в нормална семейна среда. Ваканциите могат да 
бъдат в дома на ментора или на почивна станция. 
Проектът включва и програма за изграждане на социални умения. Момичетата ще посещават всеки 
месец различни институции, структури на местната власт и др. Така те ще се подготвят за живота след 
като напуснат възпитателното училище. 
В проекта е включен и творчески модул, който ще помогне на тийнейджърките да развият своите 
дарби и таланти. 
"Децата в училището са 20. Настанени са при нас със съдебни решения. Образованието, което 
предлагаме, е от 1-ви до 12-ти клас. То има и професионална насоченост - подготвяме ги за шивачки, 
готвачки и за фризьорство. Максималният срок за престой във ВУИ "Христо Ботев" е 3-годишен. Но ако 
момичето желае, може да остане при нас до завършване на 12-ти клас. Предвидените дейности по 
проекта ще внесат и голямо разнообразие в нашето ежедневие с тях. Животът, който децата са водили 
преди да постъпят при нас, ги кара да бъдат по-предпазливи и трудно допускат някой близко до себе 
си. Ние сме хората, които да им дадем насоки, да спечелим доверието им и те да ни усещат като 
упора", допълва Нина Атанасова, директор на училището. 
Проектът се изпълнява от Сдружение "Плевенски обществен фонд "Читалища" в партньорство с 
Възпитателно училище - интернат "Христо Ботев" в село Подем. Бюджетът му е близо 50 000 евро. 
Средствата за него са осигурени по Финансовия механизъм на Европейското икономическо 
пространство 2014-2021 г. 

Ученици организират благотворителен спортен турнир 

www.sportal.bg | SPORTAL.BG | 24.10.2019 | 16:10 
Ученици от Втора английска гимназия организират благотворителен спортен турнир под надслов 
"Спортувай с кауза". Целта е с набраните средства да се закупи спортен уред за деца с различни 
специални потребности от "Работилничка за чудеса" - инициатива, която организира безплатни 
трудови и арт-терапевтични занимания за деца и младежи с увреждания, както и творчески ателиета 
за техните родителите. 
Надпреварата ще се състои на 26 октомври от 14.00 часа в Спортна София-2000. Младежите ще 
премерят сили в двубои по футбол, баскетбол и тенис на маса. Ще бъдат организирани и съвместни 
игри за децата с увреждания. Събитието ще бъде открито от мажоретния състав на училището. 
Организаторът на турнира Теменуга Константинова е била доброволец през лятото в летните срещи и 
игри на работилничката. 
"Смятам, че каузата е благородна и доброто, което правим, е заразно. Идеята за организирането на 
турнира беше спонтанна. Към момента сме събрали 1010 лева от такси за участие в различните 
състезания, но записването не е приключило. Със събраните средства плануваме закупуването на 
спортно съоръжение за децата. Гордея се със съучениците си и това, което успяхме да постигнем 
заедно!", добави тя. 
Десислава Димитрова от "Работилничка за чудеса" посочи, че учениците им оказват огромна 
подкрепа. 
"За нас е изключително важно те да се срещнат с децата, които посещават занятията ни, и с техните 
родители. Затова в събитието ще се включат и младежи с увреждания, за които сме подготвили танци, 
адаптирани упражнения и други спортни дейности", каза още Димитрова. 
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Всяка година Втора английска гимназия реализира инициативи в помощ на деца с увреждания. 
Училището стартира и провежда ежегодно кампанията "Панаир на добрината", като събраните 
средства се даряват за деца с редки заболявания. 
Учениците от гимназията предвиждат и други инициативи за подкрепа на децата от "Работилничка за 
чудеса". 
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