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Новини за членове на БДФ

Стартира съвместната благотворителна кампания на Ел Би Булгарикум и фондация „Искам бебе“ –
„Дари надежда за повече детски усмивки“
www.rummarinova.blogspot.com | 27.06.2019 | 12:41
Събраните от кампанията средства ще бъдат дарени за лечението на двойки с репродуктивни
проблеми от Видин и региона. За периода 15 юни – 31август , 2019 г. с всяка закупена кофичка
кисело мляко Ел Би Булгарикум от фирмените магазини на дружеството ще се отделят по 3 стотинки
за каузата на „Искам бебе“. В края на периода събраните средства ще бъдат предоставени на
фондацията за извършване на изследвания на двойки с репродуктивни проблеми живеещи на
територията на Община Видин.Като част от кампанията фондация „Искам бебе“ ще организира
информационно събитие във Видин, на което ще бъдат поканени специалисти по репродуктивна
медицина. След техните презентации присъстващите двойки ще могат да се възползват и от
безплатни консултации с ин витро специалисти. Според статистиката над 145 000 семейства в
България се сблъскват с репродуктивни проблеми и голяма част от тях чакат твърде дълго преди да
потърсят специализирана медицинска грижа. Решението според специалистите в повечето случаи е
асистирана репродукция. Практиката показва и че не всички двойки, борещи се с проблема
„безплодие“, отговарят на зададените медицински критерии на държавния фонд „Ин витро“ и
трябва сами да финансират скъпите изследвания и медицински процедури. Като социално
ангажирана компания Ел Би Булгарикум подава ръка на каузата на фондация „Искам бебе“ и се
надява, заедно със своите клиенти, да подпомогне лечението на такива семейства, които имат
нужда от ин витро процедура, за да станат родители, но нямат възможност сами да финансират
лечението си.

Книговище споделят своя опит като социални предприемачи и за пътя си в ПРОМЯНАТА
www.vesti.bg | 26.06.2019 | 11:00
Искате да работите за създаването на по-добро общество? Намерили си предприемаческо решение
на важен социален проблем и търсите насоки и подкрепа за реализация? Заповядайте на 2 юли от
18:30 в Missia 23 (София, ул. Мизия 23, партер), за да проследите пътя на развитие на един социален
предприемач заедно с Десислава Гаврилова, Яна Генова и Искра Джанабетска от Книговище.
Книговище – финалист в петото издание на ПРОМЯНАТА - е онлайн платформа, която насърчава
децата да четат с удоволствие и разбиране. Книговище е онлайн игра на въпроси и отговори върху
прочетени детски книги, читателски дневник, и пътеводител в света на книгите. Малко повече от
година след като Деси, Яна и Искра решават да създадат платформата, тя вече е факт. На нея можете
да намерите 352 въпросника, които децата могат да решават индивидуално, или пък да се състезават
с другите членове на семейството и класа си. Екипът зад Книговище ще разкаже за ключовите стъпки
в развитието си до тук и кои са най-важните уроци, които са научили по пътя си. А екипът на Reach
for Change България ще разкаже повече за формата и условията на конкурса за социални
предприемачи ПРОМЯНАТА и защо той е една страхотна възможност за развитие на стартиращи
социални предприемачи, намерили решения как да подобрят живота на децата и младежите.
ПРОМЯНАТА е най-голямата социално отговорна инициатива на Нова Броудкастинг Груп, която се
осъществява в партньорство с Фондация Reach for Change България. Конкурсът е отворен за
кандидатстване за шеста поредна година до 18 юли на www.nova.bg/promyanata
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ОТБОРЪТ ПО ТЕНИС НА МАСА НА "АУРУБИС БЪЛГАРИЯ" Събра средства за фонда за лечение на деца
от Средногорието в турнира "Игри за добрини"
Регион, Пирдоп | 25.06.2019 | 00:01
Отборът на "Аурубис България" е заел първо място в благотворителния турнир по тенис на маса,
който се проведе в зала "Арена Асарел" в Панагюрище на 15 юни, съобщиха от отдел "Връзки с
институциите" на компанията. Събитието е част от кампанията "Игри за добрини" на Българската
мрежа на Глобалния договор на ООН и събира отбори на български компании, които съчетават
спорта с благородните каузи. В игрите се включиха "Асарел-Медет",
"АЕЦ Козлодуй", "Аурубис България" и "Овергаз".
Стоян Дурчев, Младен Божков и Делко Стаменов от "Аурубис България" са извоювали победи в
отборната и в индивидуалната надпревара. Служителите на медодобивния завод играли за каузата
"Лечение на деца с хронични и други заболявания от региона на Средногорието" и събраха 2000 лв.
Победителят в индивидуалната надпревара Стоян Дурчев е бил и най-младият състезател в турнира.
"Причината да участвам е именно благотворителната насоченост. Щастлив съм, че успяхме да
помогнем", е заявил той след спечеленото първо място. "Игри за добрини" събира заедно хора от
различни компании, възрасти и професии. Инженер, проектант, техник, монтьор, оператор, шлосер,
финансист, шофьор, IT специалист бяха сред участниците в турнира по тенис на маса, уточниха от
дружеството.
Стартира „Операция „Жълти стотинки“ 2019
www.profit.bg | 24.06.2019 | 09:35
До края на юни компании и търговски обекти от цялата страна могат да се присъединят към
националната дарителска инициатива на VIVACOM „Операция „Жълти стотинки“ чрез email до
kasichka@vivacom.bg. В благотворителната кампания са поканени всички фирми, за които
образованието на младите хора е ценност, а потенциалът им - безграничен. 100% от набраните
средства тази година ще бъдат дарени на Сдружението на олимпийските отбори по природни науки.
С тях младите олимпийски надежди от отборите по биология, математика, астрономия,
информатика, лингвистика, физика, химия ще могат да се подготвят за участие в международни
състезания. Благодарение на „Операция „Жълти стотинки“ ще се организират обучения,
лабораторни занимания, разработване на задачи – всичко, което е необходимо за подпомагане на
доброто представяне на олимпийските надежди в природните науки през следващата година.
Усилията на преподавателите и състезателите носят значителни успехи за България – те са спечелили
общо 893 медала - 167 златни, 308 сребърни, 418 бронзови. Само през 2018 г. олимпийците са
пропътували над 84 000 км по света, за да спечелят 72 медала и 8 почетни грамоти. 600 000 лв. бяха
събрани по време на осемте издания на Операция „Жълти стотинки“ от 2010 г. насам. С тях бяха
подкрепени 4 значими социални каузи: създаване на център за деца с дислексия и аутизъм,
фондация „Надежда за малките“, Дом „Възможност“ на фондация „Социална промяна и включване“,
фондация I can too в полза на „Център за Надежда“ за деца с множествени увреждания. Средствата
се набират в магазините на VIVACOM и търговските обекти на партньорите. Телекомът се ангажира
да удвои сумите, събрани в своята мрежа, а всеки от партньорите ще допринесе допълнително за
популяризиране на каузата. Тази година кампанията се организира в партньорство с Българския
дарителски форум - мрежа на значима част от най-големите частни дарители в страната. Участието в
най- голямата дарителска кампания на 2019 г. ще покаже, че бизнесът е отговорен и ангажиран с
успеха на младите хора и ще даде още една възможност на децата в България да имат добър
пример за упорита работа, постоянство и постигнати успехи, които са достойно оценени и уважавани
от цялото общество.
Fibank изпрати талантите с лъвче и трибагреник
Изпълнителният директор на банката пожела здраве и успехи на националите
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в. Стандарт | 21.06.2019 | 00:01
Национален трибагреник и лъвчета за късмет получиха от Fibank българските спортисти преди
заминаването си за вторите Европейски игри в Минск.
Изпълнителният директор на Първа инвестиционна банка (Fibank) Чавдар Златев връчи
традиционните талисмани на част от нашите представители, които отпътуват първи за столицата на
Беларус. Успехи на спортистите пожела и Белчо Горанов, генерален секретар на БОК На кратката
церемония присъства рекордьорката по олимпийски отличия, носителката на пет олимпийски
медала и двукратен шампион Мария Гроздева, заедно с най-добрите ни състезателки по
художествената гимнастика, всички национали по бокс и част от националите по борба, треньори и
ръководители на отбори.
"Пожелавам ви на добър път, крепко здраве и много успехи. Нека тези лъвчета ви вдъхнат кураж. В
България има много хора, които ви вярват и подкрепят. Бъдете безстрашни като лъвовете по пътя си
напред и нагоре," каза Чавдар Златев. Така от финансовата институция, която е генерален спонсор на
БОК продължиха традицията да подаряват лъвчета на българските спортисти преди големи
надпревари. Във Fibank вярват, че с този символичен жест помагат на състезателите да повярват в
своите възможности и да дадат най-доброто от себе си. Белчо Горанов пожела късмет на всички от
българската делегация.
"На тези игри ще срещнете много спортисти, хора на вашата възраст, обединени от идеята за единна
Европа. Бъдете здрави и дайте най-доброто от себе си за България," заяви още Горанов. Последваха
снимки на спортисти и треньори с осигурената от Uhlsport екипировка в цветовете на националното
знаме.
Вторите Европейски игри ще се състоят от 21 до 30 юни 2019 г. в беларуската столица Минск. Те се
организират веднъж на 4 години и са собственост и се ръководят от европейските олимпийски
комитети. Състезанията следват модела на други подобни континентални формати Азиатските игри
или Панамериканските игри,които вече имат по 18 издания след дебюта им през 1951 г. В Минск ще
съберат над 4000 представители на 50 европейски държави, които ще се състезават в 19 вида спорт.
Осем от тях ще бъдат квалификации за Олимпиадата в Токио 2020, а два от турнирите ще са със
статут на европейски първенства - бокс и джудо. Общо ще се разиграят 200 комплекта медала: 91
при мъжете, 89 при жените и 20 за смесени отбори. Над 18 000 са акредитираните за Игрите, от тях
8000 са доброволци. Реферите са над 1000, толкова са и журналистите. България ще участва на
Европейските игри в Минск с 85 спортисти в 15 спорта. От 12-те съоръжения, които ще се използват
за състезанията от програмата на Вторите Европейски игри в Минск, 11 са досега съществуващи.
Единствено комплексът за плажен футбол е новоизграден. Обновен е комплексът за спортна
стрелба. След реконструкция бе открит и световно известният стадион "Динамо". На него ще се
състоят церемониите по откриване и закриване на игрите, както и състезанията по лека атлетика.
Състезатели, треньори и длъжностни лица ще бъдат настанени в напълно обновения комплекс на
Университета на Минск.
Стр. 40

Общи новини

Измамник събира "дарения" от името на Старозагорската митрополия
news.bg | news.bg | 20.06.2019 | 19:45
За измама с дарения сигнализираха от Старозагорската митрополия. Мъж звъни по телефона и се
представя за човек, който събира дарения за реставрация и ремонт на храмове в тази епархия,
съобщиха от канцеларията на Старозагорската митрополия.
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Сигналът е получен от кмета на село Даскал Атанасов, Чирпанска духовна околия. В отговор
Старозагорският митрополит Киприан изпрати писмо до председателите на църковните
настоятелства при храмовете и до игумените на манастирите в Старозагорска епархия. Писмо е
изпратено и до архиерейските наместници в градовете Казанлък, Нова Загора, Чирпан, Харманли и
Свиленград.
В писмото се казва: "от Старозагорска митрополия, никога не бихме си позволили да искаме
финансова помощ, без решение на Старозагорския епархийски съвет, по общоприетия начин, при
пълна телесна и духовна зрелост", т.е. за тази мисия са определяни ерудирани и добре подготвени
свещенослужители.
Таксидиотът е монах, който пътува и събира дарения за църквата или като Паисий Хилендарски,
събирал информация за книгата си. Известни таксидиоти са Йосиф Брадати, Паисий Хилендарски,
Неофит Бозвели, Антим Видински, Иларион Макариополски.

"Работилничка за чудеса" помага на деца с увреждания
www.duma.bg | 20.06.2019 | 20:06
С благотворителен базар в София ще бъде подкрепена инициативата "Работилничка за чудеса",
която подпомага деца с увреждания и техните родители. Събитието ще се състои на 23 юни, неделя,
в hOUR SPACE - Общество за психология и психотерапия, където всеки ще има възможност да закупи
артикули на символични цени и по този начин да се включи в каузата. "Работилничка за чудеса" е
инициатива, която организира безплатни арт терапевтични занимания за деца и младежи с
увреждания, както и творчески ателиета за техните родители. Целта е да изгради подкрепяща среда,
в която малчуганите да учат, да творят заедно и да създават приятелства. И най-важното - да знаят,
че са обичани и обгрижвани, а с ръцете си умеят да изработват красиви неща. "Изготвихме
специална селекция от секънд хенд дрехи и аксесоари, които всеки желаещ ще може да закупи на
символични цени на 23 юни и да помогне на инициативата. Всички дрехи, които ще намерите на
базара, са без следи от употреба и вече нетърпеливо чакат новите си собственици, които ще ги носят
с радост, сещайки се, че с тях са подарили детска усмивка", споделят организаторите на
благотворителния базар Десислава Димитрова и Елизабет Георгиева. По време на базара Диа и
Мира, стилисти и създатели на Atidora - блог на годината, ще разкажат повече за тъмната страна на
бързата мода. Ще споделят своя опит и трикове за капсулен гардероб. Блогърките ще покажат и как
може да бъдем модерни и в същото време полезни за околната среда и ще разкрият на гостите
трикове за рециклирането на дрехи. "С благотворителния базар искаме да подкрепим инициативата
и да покажем колко всъщност могат децата с увреждания. Надяваме се със събраните средства да
успеем да помогнем в сбъдването на едно дългоочаквано и мечтано лято за децата. Лято за игри,
забавления, нови приятелства, знания и умения", допълват организаторите.

150 се включват в благотворителния бал за укрепване на вилата на Евлоги Георгиев
www.karlovobg.eu | 20.06.2019 | 21:50
Над 150 души от Карлово и България се включват в благотворителния бал за ремонт на вилата на
Евлоги Георгиев в родния му град. Проявата, която е своеобразен връх в дарителската инициатива, е
организирана от Асоциацията за възстановяване на историческите паметници в община Карлово.
Благотворителният бал ще се проведе на 21 юни от 19.00 часа в ресторант "Карлово". В кампанията
се включват още община Карлово, Ротари клуб - Карлово, Общинската организация на Съюза на
офицерите и сержантите от резерва и запаса и двете военни поделения в Карлово - 61-ва Стрямска
бригада с командир бригаден генерал Деян Дешков и поделението с командир полк. Димитър
Мерудийски. Своеобразен връх в дарителската инициатива е благотворителен бал, който ще се
проведе на 21 юни от 19.00 часа в ресторант "Карлово". Средствата, които се набират чрез
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даренията са необходими за три подови конструкции от 120 кв.метра и покривната конструкция от
140 кв.метра, заяви Веска Ненчева. Вече има заявени дарения от бизнесмени и обществено активни
хора от Смолян, Бургас и Карлово, каза Веска Ненчева. Кампанията ще продължи до 30-ти
септември. Благотворителният бал ще се проведе под патронажа на вицепрезидента Илияна Йотова
на 21-ви юни от 19:00 часа в ресторант "Карлово". Дарителска сметка: ЦКБ, Клон Карлово IBAN: BG09
CECB 9790 10IO 9649 00

В Пловдив се открива чешма-паметник, посветена на донорите
www.plovdiv24.bg | 21.06.2019 | 07:01
Автор: Екип на Plovdiv24.bg 6 Днес в Пловдив в 16.00 часа ще бъде открита третата чешма-паметник,
посветена на хората, които чрез донорство са дарили живот. Домакин на събитието е "Тракия“ и
районният кмет Костадин Димитров, а организатор е Сдружението на пациентите с дихателна
недостатъчност и белодробна трансплантация. Тази чешма се намира в новия парк на бул.
"Освобождение“ в "Тракия“ и се открива благодарение на дарението от страна на инж. Васил
Мадански, с който стартира кампанията "Дари живот“. Това е кампания, която има са цел да
подкрепи и насърчи донорството в България, както и да насочи вниманието към проблемите,
добрите практики при реализирането на донорски ситуации и увеличаване на броя донори.
Председателят на Сдружението на пациентите с дихателна недостатъчност и белодробна
трансплантация Стефан Тамбуев споделя: "Мисията на кампанията "Дари живот" е да покаже, че
донорството е не само най-висшата изява на милосърдие, но и изключителна възможност частица от
теб да продължи съществуването си в спасения живот на друг човек. Добре е да знаем, че с едно
съгласие за донорство могат да бъдат спасени до седем човешки живота. Затова в България е
необходимо да се усъвършенства реда и организацията на органното донорство чрез увеличаване на
донорските бази и чрез създаване на по-добра мотивираност върху координаторите по донорство,
както и регистър за волеизявленията на хората по отношение на донорството. Сред поканените
гости са представители на 44-то Народно събрание, Министерство на здравеопазването,
представители на местната власт и водещи български и трансплантолози. "Дари живот“ се реализира
от Сдружението на пациентите с дихателна недостатъчност и белодробна трансплантация и има за
цел да привлече вниманието на обществото към насърчаване на донорството в България. В основата
на проблема у нас стои именно тяхната липса – докато хиляди се нуждаят от присаждане и чакат да
се появи подходящият за тях орган, през 2018 г. в страната са извършени 42 трансплантации, като 16
от трупни донори и 7 от живи. В момента за трансплантация чакат близо 2000 души, от които 1016 се
нуждаят от нов бъбрек, 46 болни очакват здраво сърце, 46 души - черен дроб, 17 души - бял дроб, 11
болни- панкреас, около 500 очакват роговица, за да прогледнат, а над 1000 - стволови клетки.
България е на последно място в ЕС по брой донори на 1 000 000 души население според
официалната статистика за 2018 г. Испания е лидер в класацията с показател 34,2 донори на милион
население, докато в България той е едва 1,2 на милион население. Първият реализиран проект на
кампанията "Дари живот“ е изграждането на паметници-чешми в няколко български града.

Каузата „За пръв път на море“ прати на курорт Стоянка и дъщеричката й Деси
www.borbabg.com | 21.06.2019 | 08:48
Самотната майка от Стражица е в Обзор благодарение на бизнесмени от Г. Оряховица Стоянка
Генова и дъщеричката й Деси от Стражица вече са на море в Обзор. Те са първата двойка от
благотворителната инициатива „За пръв път на море“, която бе обявена в началото на тази година от
бизнесмени от Горна Оряховица, сред които Севдалин Кръстев и Ярослав Матоуш. По тази кауза 5
деца с един родител с ниски доходи, които досега не са виждали морето, ще почиват на наши
разноски в Обзор по 5 дни, уточни вчера Ярослав Матоуш. Те поемат квартира, храна 4 пъти на ден,
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безалкохолни напитки, транспорт и джобни. 30-годишната Стоянка Генова е една от майките, които
благодетелите решиха да изпратят на море с дъщеря й. СТОЯНКА Е ДЪЩЕРЯТА НА НАЙ-ТЕЖКИЯ
БЪЛГАРИН, КОЙТО ИЗДЪХНА В МЪКИ ПРЕДИ 5 ГОДИНИ. Иван Генов тежеше 270 кг и не можа да
дочака медицински грижи заради теглото си и липсата на легло в стационар. Стоянка е борбена
самотна майка, която се грижи за малката си дъщеричка, родена с „конско стъпало“, която вече е на
4 години. ИСТОРИЯТА НА ЖЕНАТА Е ПОКЪРТИТЕЛНА, ЗАЩОТО ТЯ САМА СЕ БОРИ С ЖИВОТА И С
ТЕЖКАТА ДИАГНОЗА, с която се е родило детето й. Двете стъпала на Деси били изкривени напълно и
първо й казали, че трудно ще може да ходи. Бащата на момиченцето не се грижи за него, макар да
плаща месечна издръжка от 140 лева. След много ходене по мъките преди две години на Деси е
направена операция на стъпалата в София и сега тя може да се движи нормално. Ходи на детска
градина, облечена е като принцеса благодарение на добри хора, и носи нормални обувки. Преди
това Стоянка е дала 1000 паунда за специални обувки и няколко хиляди лева за операция. Взела е
6000 лева заем от частно лице и ги връща всеки месец, разказа тя. Десислава сега е с ТЕЛК от 28%
след операцията, но това не означава нищо. Социалните не дават помощи и майката получава само
детски. Благодарение на кмета на Стражица Румен Павлов майката има работа като чистачка към
Общината. Други добри хора са ги пуснали на квартира без пари, но тази година благодетелите ще
си продават къщата и вероятно двете ще останат без дом. Стоянка обаче не се оплаква и е
благодарна на хубавите неща, които се случват, а сега е безкрайно щастлива, защото е на море за
пръв път.

Благотворително турне: Звезди от „Ахат” събира средства за жени с тежки заболявания
www.nova.bg | 21.06.2019 | 09:53
Фронтменът на група „Ахат” започва лятно турне с благотворителна цел. Това е нещо като турнето от
2017 година, което беше страхотно, беше много успешно, обясни в „Здравей, България” Звездомир
Керемедчиев. Целта на турнето е да бъде подпомогнато сдружение, което помага на социално слаби
жени по време на техните процедури по химиотерапия. Първият концерт ще се състои сутринта на 1
юли в Камен бряг, където групата ще свири заедно с Джо Лин Търнър. След това ще има такива и в
Шумен, Панагюрище и Гоце Делчев.

Ученици от Тополовград дариха капачки за кампания на „Сакарнюз“
www.sakarnews.info | 21.06.2019 | 09:58
Ученици от СУ „Д-р П. Берон“ – Тополовград, дариха голямо количество пластмасови капачки. По
този начин те се включиха в кампанията на „Сакарнюз“, която продължава втора година.
„Инициативата започна в началото на учебната година. Включиха се ученици от всички класове,
учители и даже лелите от помощния персонал“, сподели Надя Георгиева, учител по химия. Добави,
че децата са изключително дисциплинирани и са поели каузата с цяло сърце. Госпожа Георгиева
допълни, че разделното събиране и рециклиране на отпадъци е тема, която изучават и в часовете по
химия. „През следващата учебна година отново ще участваме“, обещаха доброволците от сакарското
градче. „Сакарнюз“ стартира своята кампания през август 2017-та. Първоначално екипът на медията
възнамеряваше да се включи в националната кампания на България – за закупуването на кувьози по
болниците. След разговор с лице от “МБАЛ – Харманли”, стана ясно, че в болницата нямат нужда от
такъв уред, тъй като в акушеро-гинекологичното отделение няма специалист, който да работи с него.
Новата идеята бе те да бъдат предадени на фирма, която ги изкупува, а с парите от тях да се
подпомогне на нуждаещ се човек. Първата сума, получена от благотворителното събиране на
пластмасови капачки, бе преведена по сметката на малкия Дани от Харманли. В инициативата се
включиха граждани, ученици, пенсионери и други. Пълните над 50 големи туби и чували, бяха
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изкупени от фирма „Екоест“ – Симеоновград, която ги плати много над пазарната цена. Получената
сума бе скромна, но тя бе основание кампанията да продължава и до днес.

18 доброволеца казват „Не на омразата“ в Благоевград
www.blagoevgrad.eu | 21.06.2019 | 10:28
18 мотивирани и ентусиазирани младежи от 6 държави (Португалия, Франция, Украйна, Грузия,
Армения, Азърбайджан, Турция) пристигнаха в Благоевград. От 8 май до 4 юли те ще бъдат
доброволци в „Сдружение Алтернативи Интернешънъл“ по програмата Европейска Доброволческа
Служба на „Еразъм +“. През тези 2 месеца, част от които вече преминаха, младежите научиха повече
за термини като расизъм, дискриминация, предразсъдъци, стереотипи, както и какво представляват
престъпленията от омраза. В допълнение те обогатиха своите знания за възможностите, които
предлага програмата „Еразъм +“ на всички младежи по света. Най-вече те получиха информация как
могат да се преборят с омразата и агресията чрез изкуство и неформални методи за обучение.
Младите доброволци, които са между 18 и 30 години, организираха редица културни вечери в
„Мястото – Младежкото пространство на Благоевград“, чиято основна идея бе да покаже колко
разнообразен и цветен може да бъде света около нас на местното население и как агресията и
расизмът нямат място в него. Кулминацията на поредицата от събития, които бяха организирани, бе
в периода от 10 до 14 юни се организира „Alternativi Action week“. В рамките на тази една седмица,
доброволците организираха събития в местните училища – Езикова гимназия „Акад. Людмил
Стоянов“, СУИЧЕ „Св. Климент Охридски“, VII СУ „Кузман Шапкарев“, СУ „Христо Ботев“ в
Кочериново. Всеки, посетил събитието, имаше възможност да се включи в различните работилници,
които бяха подготвени от младежите, опитаха си късмета на колелото на късмета, което криеше
различни въпроси по тематиката, предизвикателства и факти, включиха се в флашмоб, целящ да
каже “Не на омразата”, както и оставиха своето позитивно послание на предварително приготвена
стена на посланията, направиха си снимка с рамка, пълна с позитивни послания, рисуваха „графити“
с положителни послания. В допълнения, младите доброволци организираха и реализираха
интерактивни презентации пред част от класовете. По време на презентациите, учениците заедно с
чуждестранните младежи дискутираха термини като: расизъм, дискриминация, национализъм,
сексизъм, хомофобия и един от най-сериозните проблеми напоследък – агресията в училище.
Учениците от 4-те училища споделиха своето мнение по засегнатите теми, също така споделиха как
според тях всички ние можем да се преборим заедно с езикът на омразата. 18-те младежи са
участници в проект „Volunteering 4 Strategic Development“, който е финансиран от програмата
„Еразъм +“ и администриран в България от „Център за развитие на човешките ресурси“.
Бивши възпитаници на ПМГ дариха 3000 лв. за училището, правят сдружение от всички випуски
www.regnews.net | 21.06.2019 | 12:11
Ученици от Випуск‘ 87 на ПМГ „Васил Друмев“ дариха 3000 лв. за ремонт на кабинети в училището.
Те се организирали във Фейсбук, където имат създадена група. Целта била всеки да дари според
възможностите си, а Илко Бръчков правел постоянен отчет на събраните средства. При среща на
випуска на 1-ви юни били събрани още 1700 лв. С част от парите била подпомогната тяхна
съученичка, която страда от множествена склероза, а 1500 лв. са останали за бъдещи инициативи.
Докато събирали парите в групата възникнала и идеята за създаване на Сдружение на всички 46
випуска от основаването на гимназията. Целта е те да бъдат обединени за бъдещи благотворителни
каузи и да подпомагат училището. „Ще бъде създаден Обществен съвет от 10 души, който да
прецени как точно да бъде създадено Сдружението. Трябва ни красноречие, за да можем да убедим
поне съседните випуски да се включат. Надявам се да имаме сила да не се откажем, защото става
въпрос за 46 випуска с по 120 души“, обясни Илко Бръчков. По думите му целта е да се създаде
работеща организация, която да даде възможност на всички възпитаници на гимназията да се
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включват в бъдещи благотворителни акции. Инициаторите на идеята все още не са мислили как да
регистрират юридически сдружението, но са категорични, че неговата функция ще бъде изцяло
благотворителна. Предвиждат подпомагане на ученици в неравностойно положение, даване на
стипендии, включване в ремонти и други инициативи. Директорът на училището Ангел Гушев
приветства идеята за създаване на сдружение, което ще обедини възпитаниците на училището и
благодари за дарението. Парите ще бъдат използвани за освежаване на кабинети. „Ремонтите в
гимназията вече започнаха, тъй като спечелихме проект за интерактивни класни стаи по природни
науки и математика. Ще бъдат поставени 9 интерактивни дъски, това е проект на министерството. И
така или иначе, за да бъде направено това подновяване, трябва да се освежат кабинетите и да бъдат
реновирани“, сподели Ангел Гушев. До момента с пари от дарения на бивши ученици бяха обновени
кабинет по математика и лаборатория по химия. Тази година 133 зрелостници завършиха
гимназията, а за следващата учебна година се очаква училището да направи прием в пет паралелки.

Стара Загора: Близо 50 души се включиха в акция "Кръводари. Шанс дари. Животът е над всичко!"
www.focus-news.net | 21.06.2019 | 13:46
Стара Загора. Близо 50 души се включиха в акция "Кръводари. Шанс дари. Животът е над всичко!" в
Стара Загора. "За мен това е граждански акт, който всеки трябва да направи, защото така се спасяват
животи. Направих го с удоволствие и благодаря на Кръвния център за добрата работа. Това каза
кметът на Стара Загора Живко Тодоров минути след като дари кръв в акцията "Кръводари. Шанс
дари. Животът е над всичко!", съобщиха от пресцентъра на общината. Тодоров благодари на всички
доброволци и добротворци в града.
Организатори на събитието са екипът на "Моята еОбщина", Община Стара Загора, Районен център по
трансфузионна хематология - Стара Загора и Сдружение "Самаряни". Мобилният кабинет бе
разположен в зала "Фоайе" на администрацията от 9.00 часа до 12.00 часа.
От Кръвния център, благодариха на старозагорци за отзивчивостта, с която се включват в акциите за
набиране на кръв. По техни данни, РЦТХ - Стара Загора покрива европейските изисквания. Според
експертите кръводаряването, когато е възможно и няма медицински причини да не се случва, е
полезно за организма. Минималният период между две манипулации е 60 дни.
Съдърланд с кампания за ценителите на литературата в Камено, дариха над 50 книги за
библиотеката
www.burgasinfo.com | 21.06.2019 | 16:55
Служители на „Съдърланд България“ в Бургас дариха над 50 книги за любителите на литературата в
Камено. Днес директорът на офиса в Бургас Анджела де Роса и Дончо Златев посетиха Община
Камено и се срещнаха с кмета Жельо Вардунски и зам.-кмета Димитър Петров. На 24 май, по повод
Деня на българската азбука и писменост, те са започнали кампания в офиса за събиране на книги,
които да дарят на библиотеката в Камено. „Благодарение на колегите ни събрахме над 50 книги,
които ще попълнят архива и ще зарадват над 300 регистрирани читатели на библиотеката. Със
сигурност ще продължаваме съвместната си работа и в бъдеще, като подкрепяме инициативи за
жителите на Камено.“, съобщи Дончо Златев.
Как два минуса правят плюс
Три години след основаването на Социалната чайна основателките Мая Донева и Стояна Стоева са
готови да пренесат модела извън Варна
www.capital.bg | Йоанна Иванова | 22.06.2019 | 13:45
Привечер е. В една малка триетажна къща на иначе спокойната варненска ул. "Преслав" цари
истинско оживление. На първия етаж се провежда клас по изобразително изкуство, на втория хора
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местят столове в подготовка на предстоящо събитие. На този фон третият етаж е спокоен - бюрата са
вече празни, а лампите - изгасени.
От 2016 г. насам къщата на ул. "Преслав" 53 приютява Социалната чайна на Мая Донева и Стояна
Стоева. Името лъже. Чайната не е заведение, място за събития или споделено работно пространство.
Тя е много повече. Това е социално предприятие, което работи с младежи от домове за деца,
лишени от родителска грижа, и им помага да наваксат изпуснатото през годините в социалните
институции.
За краткото време, откакто съществува, Чайната успя да се превърна в един от най-успешните
примери за социално предприемачество у нас и въпреки трудностите по пътя основателките вече
мислят за разрастване.
Чай с кауза
"Събрахме два проблема и създадохме решение." Така Мая описва началото на Социалната чайна.
Преди това двете със Стояна работят с деца и младежи от домове, но искат усилията им да доведат
до по-сериозна и дълготрайна промяна. Забелязват, че по това време във Варна липсва
пространство, което да е място за изява на проактивни граждани. "Чайната дава възможност за живи
разговори, за споделяне, за създаване", обяснява Стояна.
Социалната чайна самостоятелно осигурява част от издръжката си. Освен чаения салон на първия
етаж, където се предлага разнообразие от... чайове (има и домашно приготвени напитки), с времето
и благодарение на много усилия в сградата се появява и зала за събития, където могат да се съберат
около 50 души, а на последния етаж - споделено работно пространство.
"Гражданите на Варна ни припознаха като добра кауза и ни подкрепиха", казва Стояна. Двете са
шегуват, че хората може би могат да пият по-хубаво и по-евтино кафе на друго място, но идват в
Чайната заради каузата. Хубавото е, че по същата причина много бизнеси и организации
предпочитат да провеждат събитията си там или да използват работното пространство на последния
етаж.
Това обаче не е достатъчно. Чайната продължава да има нужда от дарители. Доскоро в българското
законодателство дори не съществуваше легална дефиниция за социално предприятие, но това се
промени с влезлия в сила през май т.г. Закон за предприятията на социалната и солидарна
икономика.
В Чайната младежи минават през менторска програма с продължителност 18 месеца. Целта е с
помощта на ментори те да имат възможност да усвоят качествата и умения, които не са били
възпитани у тях по-рано, да работят над личностното си развитие и да усвоят ключови
професионални навици, които да ги вкарат на пазара на труда, като в определен етап от програмата
младежите могат да изберат дали да останат да работят в Чайната."Подкрепената заетост е процес
на учене и надграждане на самата личност, така че тя да стане най-добрата версия на себе си." - Мая
Донева, съоснователка на Социалната чайна
"Подкрепената заетост минава през процеси на развитие - поведенчески, социални, емоционални",
казва Мая и обяснява: "Всяка позиция изисква да си независим, да си отговорен към екипа и да си
вършиш задълженията. Тук ние първо трябва да научим хората да са отговорни към себе си, към
своето тяло, към своите навици, а оттам нататък да проектират това в процесите, в които участват."
Така за разлика от служителите в стандартни предприятия младежите в Чайната трябва тепърва да
бъдат научени да идват навреме и редовно на работа например и понякога дори изпълнението на
по-лесни задачи може да се окаже предизвикателство. "Всичко това затруднява и оскъпява работния
процес", казва Стояна."Това е процес, в който хората трябва да положат волеви, съзнателни усилия."
- Стояна Стоева, съоснователка на Социалната чайна
Мая и Стояна споделят, че до момента около 20 младежи за завършили успешно програмата, но
други не успяват да стигнат до крайния етап. Двете обясняват, че в някои случаи дори Чайната може
да бъде стресова среда. Затова решават да пренесат менторската програма и в градината на
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фондация "Карин дом", където в по-спокойна среда младежите ще засаждат различни видове
билки, които след това да се използват като суровина в Чайната.
Освен пари хората могат да помогнат и с друго. Според Мая и Стояна всеки може да се включи като
ментор, защото целта е участниците да имат контакт с най-разнообразни хора. "Така тези деца и
младежи имат възможността да видят, че съществуват хора с разнообразни професии, интереси,
вкусове, хобита", обяснява Стояна.
И извън Варна
Проектът се развива. Миналата година пък Мая и Стояна започват да работят с деца в един от
центрове за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) в града. Впоследствие получават покана да развиват
програмата в три центъра в Добрич, като в момента вече работят с близо 50 деца от двата града.
Междувременно идват покани Чайната да се случи и в други градове, като вече заявки има от София,
Пловдив, Ротердам и Лиеж например. "Много често получаваме обратна връзка на международни
събития, че Чайната би била добър инструмент за приобщаване на мигранти", казва Мая. Вече са
кандидатствали по проект на Voices of Young Refugees in Europe, а ако начинанието се окаже
успешно, форматът може да бъде пренесен в Страсбург и Брюксел.
Меценатството в България се срина и залиня по време на мандата на министър Боил Банов
www.classa.bg | Автор: Classa.bg** | 23.06.2019 | 13:13
За цялата 2018-та година общата сума на безвъзмездно дарените средства по Закона за
меценатството е в размер на почти символичните 13 380 лева, признава културният министър Банов
в нарочен доклад до Министерски съвет, алармира сдружение „Кинопамет". Законът за
меценатството на практика не работи и постъпващите средства от дарители и меценати в подкрепа
на българската култура и българските творци вече са станали съвсем символични, става ясно от
изпратения официален доклад на министър Боил Банов до главния секретар на Министерски съвет
Веселин Даков с изх. № 03-00-83 от 13 март 2019 г. Въпросният доклад на Боил Банов е отчет на
дейността на Министерство на културата през 2018 г. по изпълнение разпоредбите на чл. 6, ал. 1 и 2
от Закона за меценатството и е качен на сайта на културното ведомство.
http://mc.government.bg/images/mecenatstvo2018.pdf „Общата сума на безвъзмездно дарените
средства за 2018 година възлиза на 13 380 лева /тринадесет хиляди триста и осемдесет лева/.
Тенденцията на дарителство главно от физически лица продължава. През 2018 г. в регистъра на
меценатите по реда на Закона за меценатството са вписани 3 физически лица. През 2018 г. в
Министерство на културата не са постъпвали заявления за вписване в регистъра на организациите,
подкрепящи културата", пише в доклада си до правителството министър Боил Банов. Тоталният срив
в размера на даряваните средства от меценатите у нас се вижда ясно, като прочетем предишния
годишен отчетен доклад на министър Боил Банов до главния секратар на Министерски съвет
Веселин Даков с изх. № 03-00-76 от 12 март 2018 г., в който се казва, че „общата сума на
безвъзмездно дарените средства за цялата 2017 година възлиза на 29 700 лева /двадесет и девет
хиляди
и
седемстотин
лева/",
посочват
от
сдружение
„Кинопамет". http://mc.government.bg/images/Doklad%20Mecenatstvo_za%202017.pdf Тенденцията
за трайното и драстично намаляване на дарените средства по линия на Закона за меценатството е
повече от плашеща, като тя е в сила именно откакто в Министерство на културата е екипът на
министър Боил Банов, изтъкват от гражданското сдружение. За сравнение, ако хвърлим едно око и
на годишния доклад на служебния министър на културата Рашко Младенов до главния секретар на
Министерски съвет Веселин Даков с изх. № 03-00-73 от 10 март 2017 г. по изпълнение разпоредбите
на чл. 6, ал. 1 и 2 от Закона за меценатството, ще видим, че общата сума на безвъзмездно дарените
средства за цялата 2016 година възлиза на 60 259 лева /шестдесет хиляди двеста петдесет и девет
лева/, а през същата тази тодина в регистъра на меценатите са били вписани 4 физически и две
юридически лица. http://mc.government.bg/images/Doklad_2016.pdf Казано с други думи, през
последните три години имаме реално намаляване с повече от 4 /!/ пъти на безвъзмездно дарените
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средства от български меценати в подкрепа на родната ни култура, което е пълен срив, констатират с
тревога от сдружение „Кинопамет". Към днешна дата напълно запуснат и неподдържан е и
официалният Регистър на меценатите към Министерството на културата – на сайта на ведомството в
този така важен регистър фигурират например имена на хора, които, уви, отдавна не са вече между
живите, отбелязват от гражданското сдружение. Най-скандалното в случая е, че за изминалите над
две години от мандата си министър Боил Банов и екипът му така и не предложиха да бъде изработен
и приет нов, смислен и работещ Закон за меценатството, който да смени действащия днес крайно
несполучлив и нефункциониращ законов текст, подчертават от сдружение „Кинопамет. Този нов
закон трябва да формулира ясно разписани правила за благодетелите на културата у нас, а ролята му
е от изключително значение – финансирането от държавния бюджет е крайно недостатъчно и по
тази причина е необходимо да имаме и дарители, меценати, които да подкрепят българските
творци, българското изкуство. Разбира се, бъдещите промени в Закона за меценатството трябва да
предвидят и облекчения за насърчаване на меценатите, така че да имаме много повече благодетели,
подпомагащи със сериозни средства родната ни култура. Най-важното е той да стане работещ закон,
който наистина ще стимулира физическите и юридическите лица да подкрепят развитието на
българската култура с дарителски жестове, заявяват от гражданското сдружение.
Русенец преплува 30 езера с благотворителна кауза
Теодор Цветков от Русе преплува езерото в Лесопарка "Липник" и завърши цикъла от 30 езера в
страната. Плуването е част от кампания, започнала в края на май и е с благотворителна цел.
www.bnt.bg | 23.06.2019 | 13:45
Нановското блато край Голяма Бресница беше началото на плувния маратон. Оттогава до днес всеки
ден 24-годишният треньор по плуване, преодоляваше без проблеми водните пространства. Казва, че
най-голямото му изпитание е било Мандренското езеро в Бургас.
Теодор Цветков: Защото го преплувах за 5 ч и 30-40 мин., имаше силно течение, там беше найтрудно, но всяко езеро беше опасно.
На езерото в Лесопарка дойдоха много русенци да подкрепят каузата на Теодор.
Анифе Акиф: Искам да помогна на един болен човек. По-добре държавата да помага, но в такъв
случай - приветствам ги, като няма.
Теодор Цветков: Жени се разболяват, също така и мъжете не са застраховани, защото 1% от мъжете
се разболяват от рак на гърдата и много други болести.
Идеята за преплуването на българските езера е и на брат му Валентин, който го подкрепя във всяка
негова инициатива.
Валентин Цветков: Можем да се опитваме да бъдем по-добри всеки ден. Така че, един човек да
заразим, това е победа за нас, защото той може някой друг да зарази.
Езерото в Лесопарка край Русе, което е с дължина около километър и половина", Теодор Цветков
преодоля с лекота, а събраните средства от цялата кампания, тепърва ще се пресмятат.
Столично училище събира дарения, за да оборудва кабинета си по музика
www.nova.bg | 23.06.2019 | 20:03
Истински инструменти в часовете по музика. Столично училище събира дарения, за да оборудва
кабинета си по музика. Оказва се, че много от децата не са виждали или докосвали много от
музикалните инструменти. Сред първите, които откликнаха на акцията, беше музикантът Калин
Вельов. „Купено е през 90-те години. На него свирих първите участия с "Акага", с Дони и Момчил,
така че има специален сантимент за мен”, обясни той. Сега кабинетът по музика все още изглежда
като всяка една от другите класни стаи. Влизайки тук децата трябва да се доближат до магията на
музиката през вековете. Инструментите присъстват, но само като имена, изписани на голямо табло
на стената. А звукът от тях децата чуват с помощта на новите технологии, които учителката използва.
„Тя има компютър и пуска от него, но не виждаме, не ни свирят на живо, не знаем как става”,
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споделя Велизара. „Голяма част от децата не знаят как изглеждат много от инструментите, които са
показани със снимка в учебниците”, уточни директорът на 119 СУ Диян Стаматов. В публикация във
Facebook директорът обещава да вдъхне нов живот на старите музикални инструменти като ги
направи част от уроците на учениците. „Тук идеята е да се докоснат до всички онези инструменти,
които са изоставени в къщите, в домовете и никой не им обръща внимание. А те биха могли да са
част от средата в един кабинет”, обясни директорът на училището. С училището вече са се свързали
хора, обещали да дарят пиано, синтезатор, две китари и акордеон. А съвсем скоро децата ще имат и
барабан. Именно с това соло барабанче музикантът Калин Вельов започва кариерата си. Музикантът
решава да се включи в кампанията, защото самият той някога е бил учител по музика в Холандия.
Спомня си голямата материална база, с която децата там са разполагали. „Това увличане на децата
по музиката е част от образователната им програма и то е подкрепено от държавата. Не едно
единствено училище с един учител да прави чудеса от храброст”, обясни Калин Вельов . Освен
барабан в новия кабинет по музика на децата Калин Вельов ще остави и любимия си "каубел"
звънец.
Младежи стават доброволци в бургаската библиотека
www.kmeta.bg | 23.06.2019 | 20:06
За четвърта поредна година Регионална библиотека „Пейо Яворов” ще проведе кампанията
„Библиофенско лято”. Инициативата има за цел да привлече млади доброволци за летните месеци.
В нея могат да се включат ученици на възраст от 14 до 19 години. Те ще имат възможност да помагат
в периода от 8-ми юли и до 2-ри септември. В рамките на кампанията доброволците ще прекарват
по четири часа всеки ден в различни отдели на библиотеката. Младежите ще се запознаят с всички
процеси в работата на библиотеката – ще се учат да сканират на бук скенера, ще работят с робота
„Финч” и с Интерактивната пясъчна кутия в Детския отдел. Освен това ще помагат на по-малките при
търсене на книжки, ще им четат приказки и ще се включат в Творческата работилница, ще помагат в
подреждането на чуждоезиковите книги, ще дигитализират стари книги, ще прехвърлят грамофонни
плочи на дискове и ще се запознаят с работата на 3D принтера. Заявки се приемат до 5-ти юли. За
контакти: Бургас, улица „Булаир” №10, ет. 2, тел.: 056/910-231, Мария Мутафчиева.
Пловдив: Благотворителен концерт „Деца помагат на деца“ организират учениците от Националната
търговска гимназия
www.focus-news.net | 23.06.2019 | 21:50
Пловдив. Благотворителен концерт „Деца помагат на деца“ организират учениците от Националната
търговска гимназия в града, съобщиха за Радио „Фокус“- Пловдив организаторите. Той ще се състои
на 26-ти юни 2019 г. от 17.00 часа в двора на гимназията. По време на инициативата ще има и търг на
различни предмети, средствата от които ще бъдат предоставени за деца в неравностойно
положение, които учат в същото учебното заведение. Кметът на Пловдив инж. Иван Тотев изказа
подкрепата си за благотворителната инициатива на Ученическия съвет към гимназията. Инициаторът
Анастасия-Мария Тучева и организаторите Мишел Вангелова, Андреа Загорчева, Петя Йорданова,
Елена Петрова, Николай Николов и Катя Кривчева днес разказаха на кмета Иван Тотев за идеята и
целта на начинанието си, а той ги приветства за активната им гражданска позиция и им пожела
бъдещи успехи.
Ето за какво даряват парите си милиардерите
www.blitz.bg | 23.06.2019 | 22:53
Филaнтpoпиятa e любимoтo зaнимaниe нa бoгaтитe пpeз cвoбoднoтo им вpeмe. Haй-зaмoжнитe xopa
в cвeтa oбaчe нe дapявaт пopaвнo зa вcяĸaĸви ĸayзи. Te избиpaт блaгoтвopитeлнитe cи дeлa cпopeд
peдицa фaĸтopи. Hяĸoи oт тяx чecтo пpeдпoчитa тaĸивa ĸayзи, ĸoитo щe пpивлeĸaт нaй-мнoгo
пyбличнo внимaниe, пише Мъни бг. Вuѕіnеѕѕ Іnѕіdеr нapeждa дeceттe ĸayзи, зa ĸoитo нaй-чecтo
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милиapдepитe дaвaт пapитe cи cпopeд дaнни нa caйтa Wеаlth-Х. Жилищe и пoдcлoн Ocнoвaтeлят нa
Аmаzоn Джeф Бeзoc e eдин oт caмo 0,1% oт бoгaтaшитe, ĸoитo пpaвят дapeния, зa дa ce нaмepят или
изгpaдят дoмoвe нa бeздoмнитe. Πpeди извecтнo вpeмe фoндът нa Бeзoc Тhе Веzоѕ Dау Оnе Fund е
oбeщaл 2 милиapдa дoлapa нa opгaнизaции, ĸoитo ce oпитвaт дa нaмepят peшeниe зa бeздoмнитe
ceмeйcтвa. Xpaнитeлни пpoдyĸти И зa тяx yлтpa бoгaтитe дaвaт 0,1% . Eдин oт тяx e инвecтитopът
Дeйвид Teпъp. Toй ce e ĸoнцeнтpиpaл въpxy тoвa дa пoдпoмaгa opгaнизaции, нaбaвящи xpaнa нa
глaднитe. Toй e opгaнизиpaл дapитeлcĸa ĸaмпaния зa xpaнитeлнaтa бaнĸa в Hю Джъpcи и e oбeщaл 2
милиoнa дoлapa. Oбщecтвeни дeлa Бившият мeниджъp нa xeдж фoнд Джoдж Copoc e cpeд 12,4% oт
милиapдepитe, ĸoитo пpeдocтaвят cpeдcтвaтa cи зa пoдпoмaгaнe нa oбщecтвeни дeлa. Heгoвaтa
нecтoпaнcĸa opгaнизaция Ореn Ѕосіеtу цeли дa пoдĸpeпи пpoeĸти в oблacттa нa чoвeшĸитe пpaвa,
нaĸaзaтeлнoтo пpaвocъдиe, жypнaлиcтиĸaтa и дpyги oблacти. Peлигиoзни opгaнизaции 12,4 % oт
бoгaтитe пpaвят дapeния зa peлигиoзни opгaнизaции, нo eдвa ли няĸoй мoжe дa нaдминe глaвния
изпълнитeлeн диpeĸтop нa вepигaтa зa дoмaшни пoтpeби Дeйвид Гpийн. Toй e дapявaл ĸaĸтo пapи,
тaĸa и имoти нa няĸoлĸo xpиcтиянcĸи ĸoлeжa, вĸлючитeлнo Унивepcитeтa Либъpти, Библeйcĸия
ĸoлeж в Cиoн и Унивepcитeтa Opaл Poбъpтc. Paзвитиe нa дeцaтa и млaдeжтa Πpeдишният глaвeн
изпълнитeлeн диpeĸтop нa Місrоѕоft Cтив Бoлмъp e cpeд 31,9% oт милиapдepитe, ĸoитo финaнcиpaт
пpoгpaми зa paзвитиeтo нa млaдeжтa. Heгoвaтa opгaнизaция Ваllmаr Grоuр e ĸoнцeнтpиpaлa
внимaниeтo cи дa пoдoбpи иĸoнoмичecĸaтa мoбилнocт cpeд дeцaтa и ceмeйcтвaтa в CAЩ, ĸoитo зa нa
пpaгa нa бeднocттa. Oĸoлнaтa cpeдa и живoтнитe Oпaзвaнeтo нa oĸoлнaтa cpeдa e чeтвъpтaтa нaйпoпyляpнa ĸayзa cpeд милиapдepитe, ĸaтo 32,6% oт тяx я пoдĸpeпят. Глaвният изпълнитeлeн
диpeĸтop нa Теѕlа Илън Mъcĸ aнoнимнo e дapил 6 милиoнa дoлapa нa opгaнизaциятa зa зaщитa нa
пpиpoдaтa в Щaтитe Ѕіеrrа Сlub, ĸaтo нe e иcĸaл пpeзидeнтът нa opгaнизaциятa дa oпoвecтявa
пpинoca мy. Здpaвe и мeдицинa 57,4% oт cyпep бoгaтитe ca нaпpaвили дapeния зa здpaвния ceĸтop.
Глaвният изпълнитeлeн диpeĸтop нa Ѕаlеѕfоrсе Mapĸ Бeниoф e дapил 100 милиoнa нa
Kaлифopнийcĸия yнивepcитeт в Caн Фpaнциcĸo пpeз 2010 гoдинa, зa дa ce пocтpoи дeтcĸa бoлницa,
ĸoятo нocи нeгoвoтo имe. Изĸycтвo и ĸyлтypa B тaзи oблacт бpoят нa дapитeлитe възлизa нa 57,6%.
Ceмeйcтвo Caĸлep, ĸoeтo пeчeли пapитe cи, пpoдaвaйĸи oпиaтa oĸcиĸoдoн, e нaй-гoлeмият дapитeл
нa мyзeитe пo цял cвят. Myзeят "Meтpoпoлитън" в Hю Йopĸ ĸpъcти eднo oт ĸpилaтa cи нa нeгo, cлeд
дapeниe oт 3,5 милиoнa дoлapa пpeз 1974 гoдинa. Coциaлни ycлyги 61,7% oт нaй-зaмoжнитe xopa в
cвeтa пoдĸpeпят финaнcoвo opгaнизaции, ĸoитo ocигypявaт coциaлни ycлyги. Te вĸлючвaт пpeвeнция
нa пpecтъпнocттa, нaмaлявaнe нa бeднocттa и пpoгpaми зa бeзpaбoтни. Coбcтвeницитe нa вepигaтa
cyпepмapĸeти Wаlmаrt ceмeйcтвo Уoлтън плaниpa дa пoxapчи 2,2 милиapдa дoлapa зa coциaлни
ycлyги в poдния cи щaт Apĸaнзac дo 2021 гoдинa. Oбpaзoвaниe Зa oбpaзoвaниeтo дapявaт нaй-мнoгo
oт бoгaтитe - 79,5%. Taзи ĸayзa e пpиopитeт зa Бил Гeйтc, ĸaтo тoй пoдĸpeпя тoзи ceĸтop чpeз cвoятa
блaгoтвopитeлнa фoндaция.
Само 24% са безвъзмездните кръводарители
Доктор | Мара КАЛЧЕВА | 24.06.2019 | 00:01
14 юни е обявен от Световната здравна организация за Световен ден на доброволния кръводарител,
за да насочи общественото внимание към даряването на кръв от доброволни и безвъзмездни
кръводарители и да им отдаде заслужена благодарност за спасяването на милиони хора. Избран е
точно този ден, защото това е рождената дата на Карл Ландщайнер -австрийски учен, откривател на
АВО-системата на кръвните групи. Откритието му прави възможно преливането на кръв и
представлява революция в здравеопазването, за което получава Нобелова награда през 1930 г.
Световната здравна организация си е поставила за цел до 2020 г. всички държави да набират
нужните им количества кръв изцяло от доброволни, не платени кръводарители. България не успява
да достигне дори 25%. В последните 10 години процентът на доброволните кръводарители варира
между 21% и 24%. Всеки ден над 600 българи имат нужда от кръвопреливане, което означава, че
нуждаещите се са много повече от тези, които помагат. Друг проблем е, че 75% от даряващите кръв
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са роднини на нуждаещите се и даряват само за свой близък или са хора, които го правят срещу
нелегално заплащане. И в двата случая кръводаряването е по принуда и по спешност. Когато човек
има интерес - притиснат от обстоятелствата или му се плаща, той е склонен да скрие
противопоказанията си, а това може да е рисково за пациентите, на които се прелива кръвта. В
кръвните центрове кръвта се изследва само за СПИН, хепатит и сифилис. Всичко останало остава в
нея и ак о дарителят не е изцяло добронамерен и скрие, че например вчера е приемал лекарства,
неговата кръв може да бъде прелята на човек, който е алергичен към тези лекарства.
3400 лв. на жълти стотинки събраха великотърновнци
www.dnesbg.com | 24.06.2019 | 12:36
3400 лева са събрани тази година на пункта, който беше разположен на 1 юни в парк “Марно поле”
във Велико Търново. Това отчете координаторката на кампанията за областта Йорданка Венкова,
след като жълтите стотинки бяха преброени в една от банките в старата столица. Венкова припомни,
че в акцията са се включили много деца с касички, които са предали събраните в тях монети. За
извършеното добро всички малчугани бяха отличени със специални грамоти. Акцията “Жълти
стотинки” се провежда вече 12-а година. Досега са подкрепени болници в София, Добрич, Пловдив,
Бургас, Варна, Сливен, Велико Търново, Видин, Благоевград, Карлово, Ловеч и Смолян. През 2015 г.
Неонатологията в старата столица получи два кувьоза и ламинарен бокс за приготвяне на разтвори
за бебетата в отделението. За 2019 г. е избрано Детско отделение при “МБАЛ – Хасково” АД.
Отделението се нуждае от закупуването на медицинска апаратура и други консумативи.
Нов кувьоз получи болницата в Мездра
www.dariknews.bg | 24.06.2019 | 13:38
Акушеро-гинекологичното отделение на МБАЛ – Мездра получи нов кувьоз, който да замени старата
амортизирана техника в отделението. Дарението e част от инициативата „Капачки за бъдеще“,
подета от Лазар Радков и Мартина Йорданова. „Поискахме справка от Министерство на
здравеопазването, в която видяхме, че в Мездра кувьозът е стар, рециклиран и отдавна спрял да
изпълнява функциите си. Затова се организирахме и успяхме да дарим чисто нов кувьоз за
болницата тук.“, сподели Радков. Новата апаратура е плод на активните действия на всички
граждани на общината, които успяха да съберат над 14 тона пластмасови капачки. „Един кувьоз
струва между 15 и 17 милиона капачки – всяка капачка е важна стъпка към осъществяването на
нашата цел всички деца да имат равен старт в живота.“, заяви Мартина Йорданова. Мездра е
деветият град, в който кампанията дарява кувьоз. Организаторите отчетоха, че Северозападна
България се включва изключително успешно в кампанията. Преди това кувьози бяха дарени в Левски
и Бяла Слатина. Предстои кувьози да получат и болниците в Първомай и Харманли.
С ПОДКРЕПАТА НА "ЕЛАЦИТЕ МЕД" И ДАРИТЕЛЯ ГЕОРГИ Георгиев В село Каменица върнаха
камбанния звън на църквата "Св. Петка"
Регион, Пирдоп | 25.06.2019 | 00:01
Преди дни, благодарение на ръководството и служителите на "Елаците-Мед" АД, както и на
дарителя Георги Иванов Георгиев, беше възстановен камбанният звън в многолетния храм "Св.
Петка" в село Каменица, Община Мирково.
Георги Георгиев от село Каменица дари нова камбана на православната църква, чийто фундамент
беше изработен и поставен от служителите на рудодобивното и преработвателно дружество
"Елаците-Мед". Новата камбана е от месинг и тежи 49 кг. В момента тя се извисява на шест метра от
земята и е в близост до старата в двора на храм "Св. Петка". На върха на фундамента има поставен и
голям метален кръст.
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За да извършат благородното дело десетина работници в цеховете СРЦ и РМЦ на "Елаците-Мед" АД,
пристигнаха в село Каменица с необходимата техника и материали, за да поставят фундамента и
новата камбана.
Пред няколко месеца църквата "Св. Петка" беше нападната от неизвестни до този момент крадци.
Тогава беше открадната старата камбана на храма, която скоро беше открита от служителите на
полицията в близост до селото, заровена в почвата. Те върнаха символа на православната вяра на
неговите стопани от Църковното настоятелство. Работещите в "Елаците-Мед" АД я реставрираха, тъй
като тя е доста стара и увредена от взлома, след което я поставиха на мястото й, от където известява
миряните за служба.
Всички обществени организации в село Каменица и признателните жители на селището отправят
своята благодарност към дарителите - "Елаците-Мед" АД и Георги Георгиев, за проявения жест да
бъде възстановен камбанния звън на църквата "Св. Петка".
Фондация има нужда от помощ за ремонт на защитено жилище за жертви на насилие
www.utroruse.com | 25.06.2019 | 07:43
Фондация "Възстанови живот" помага на хора, подложени на домашно насилие или станали жертви
на работен или сексуален трафик. Със собствени сили и с помощта на доброволци и дарители
организацията осигурява подкрепа и подслон на пострадалите. Всъщност най-големият проблем е
именно подслонът, който трябва да бъде в защитено жилище, неизвестно за онези, от които бягат
жертвите. Преди година русенец, изселил се отдавна в София, подарява на фондацията двустаен
апартамент. Жилището е в лошо състояние, защото отдавна не е обитавано. Но въпреки това стана
временен дом за две момичета, успели да се измъкнат от лапите на нерадостния си живот и
потърсили закрила от фондацията. А самата фондация започна да набира средства за ремонта на
апартамента чрез благотворителни базари. Ремонтът предстои да започне в най-скоро време.
Доброволчески екипи помогнаха за разчистването на жилището. Фирмите "Керос", "Мегахим",
"Ирим" дариха част от необходимите плочки, бои, мебели, за което от фондация "Въстанови живот"
изказват искрената си и дълбока благодарност. Но ремонтът е основен и са необходими още много
неща, защото стените в целия апартамент се изчистват до тухла, ще се подменят ВиК и ел.
инсталация, дограми, врати, сервизното помещение и кухнята ще се правят от нулата. Фонадцията
има нужда от ламинат, стиропор, лепила, шпакловка и мазилка, гипсокартон, кухненски шкафове,
електроуреди за кухня, оборудване за баня и тоалетна, столове и разчита на дарители. Освен това се
очаква от чужбина да пристигнат доброволци строители, на които ще са нужни инструменти. Така че
ако някой може да осигури инструменти за две седмици или при минимален наем, с които
майсторите да работят, от фондацията ще са изключително благодарни. И както казват хората,
посветили се на това да върнат живота на жертвите на домашно насилие или трафик, доброто
винаги се отплаща и дори умножено в пъти към тези, които с щедро сърце дават подкрепа и
подпомагат благотворителни каузи. Всеки, който иска да помогне, може да го направи и с дарение
по банковата сметка на фондация "Възстанови живот": Първа инвестиционна банка IBAN:
BG09FINV91501017124601 BIC: FINVBGSF
Компания прави безплатни лагери за деца и прегледи за възрастни
www.kmeta.bg | 25.06.2019 | 16:00
За пета поредна година в пет български региона, 12 общини, 25 градове и села ще се проведе
поредното издание на програмата „Забавно лято, грижовна есен“. Програмата за социална
отговорност на Филип Морис, България има за цел да подпомага местните общности в
тютюнопроизводителните региони - Благоевград, Кърджали, Силистра и Хасково. През 2019-а година
в обхвата на програмата се включват още две населени места - Браничево и Ясенково в област
Шумен. Програмата се реализира традиционно в три части: безплатна лятна образователноприключенска академия за деца, безплатни специализирани медицински прегледи за възрастни
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хора и „Академия местни предприемачи”, която включва обучения по предприемачество и
финансова подкрепа за хора с бизнес идеи от тези райони. След успеха на първата „Академия за
учители” през 2018 г. сега инициативата ще се проведе за втори път. Целта е да се прилагат успешно
работещи учебни модели от програмата, като се подобрява ефективността на образователния
процес. След обучението учителите ще имат възможност да внедрят в учителската практика на
тяхното училище иновативен подход за самоорганизирано учене с учениците и провеждане на
учебните часове по динамичен и ангажиращ за децата начин. Всяка година програмата разширява
обхвата си, като се включват все повече участници и се добавят нови модули. От стартирането на
„Забавно лято, грижовна есен” през 2015-а година до сега в програмата са се включили общо над
7000 души – близо 2 000 деца, 5 000 възрастни и над 200 местни предприемачи. През годините са
осъществени над 75 летни академии за деца, над 8 000 специализирани медицински прегледи за
възрастни хора и над 150 консултации за стартиране на бизнес по места. Програмата се осъществява
от Фондация BCause в сътрудничество с Фондация „Направи добро – Александровска“, и Народно
читалище „Бъдеще сега“ и „Аз чета“ с финансовата подкрепа на Филип Морис България. Програмата
е пример за устойчивост в корпоративната социална отговорност, като всяка година финансирането
за инициативите нараства и за 5-те години, общо, достига близо 1 милион лв. Тази година в
безплатната образователно-приключенска академия „Забавно лято“ през юли и август ще бъдат
включени над 700 ученици на възраст от 7 до 14 години в 23 населени места. Целта е децата от
Сатовча, Вълкосел, Кочан, Слащен, Абланица, Хаджидимово, Крумовград, Странджево, Бенковски,
Чакаларово, Дулово, Окорш, Правда, Черник, Искра, Цар Самуил, Нова Черна, Тутракан, Силен,
Стамболово, Караманци, Браничево и Ясенково да разгърнат своите заложби и таланти, развивайки
умения за емоционална интелигентност, социални умения, отношение към света и околната среда.
Дните на детските академии ще бъдат изпълнени с образователни и забавни занимания, игри,
заплетени загадки и приключения в света на науката, изкуството и себепознанието. За трета поредна
година, благодарение на партньорите от онлайн медията за книги и четене „Аз чета“, учениците ще
се срещнат с млади автори на детска, художествена литература, които ще ги въвлекат в творческия
процес и създаването на приказни герои. В „Академия за местни предприемачи”, като
продължение на обученията по предприемачество от миналогодишния формат, тази година
фондация BCause ще подкрепи стартиращи предприемачи от областите Благоевград, Кърджали,
Силистра, Хасково и Шумен със специална програма. Акселераторът на Центъра за
предприемачество и обучения „Ринкър" към фондация BCause ще проведе практически насочени
занимания и консултации за хората с идеи и стартиращите предприемачи. Както и в предишните две
издания на Академията за местни предприемачи ще има осигурен награден фонд от Филип Морис
България, който тази година е в размер на 25 000 лв. и ще осигури на най-добре подготвените идеи с
потенциал възможност за развитие. Устойчиво развилите се бизнес модели, подкрепени в
миналогодишното издание на програмата, ще бъдат вдъхновение за новите кандидат-участници в
„Академия за местни предприемачи”. В партньорство с фондация "Направи добро - Александровска”
към Александровска болница през август и септември ще се осъществят над 2000 безплатни
специализирани медицински прегледи на място за възрастните хора в 25 населени места в
общините Сатовча, Хаджидимово, Крумовград, Кирково, Тутракан, Ситово, Дулово, Стамболово,
Харманли и Минерални бани, Венец и Каолиново. Тази година екипите от лекари се увеличават със
специалист-пулмолог. Прегледите ще бъдат улеснени с мобилна диагностична апаратура. Отличия
на програмата: Годишни награди за отговорен бизнес на Българския форум на бизнес лидерите, 2016
г. „Най-добра дарителска програма на малко и средно предприятие“ за 2017 г. – награда на
Български дарителски форум. Трето място в категорията "Най-добра социална политика на малко и
средно предприятие" - Годишни награди за отговорен бизнес на Българския форум на бизнес
лидерите, 2017 г. Програмата „Забавно лято, грижовна есен”, осъществявана с финансовото
съдействие на „Филип Морис България“ ЕООД, е включена в първия учебник по „Корпоративна
устойчивост и отговорност“ с автор д-р Марина Стефанова. „Най-добра дарителска програма на
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малко и средно предприятие“ за 2018 г. – награда на Български дарителски форум. През 2018 г.
Филип Морис бе сред компаниите на които бяха връчени награди на V Годишни награди „Златно
сърце“,организирани за благотворителност и корпоративна социална отговорност от списанията
Business Lady и Bulgaria Business Review. През 2018 г. Филип Морис България получи награда от
Центъра за приобщаващо образование за компания, даряваща крила на българското образование
чрез програмата „Забавно лято, грижовна есен“.
Търсят се доброволци за почистване на разкопките на Варненския некропол
www.dnesplus.bg | 25.06.2019 | 18:33
На 29-и и 30-и юни от 7 до 11 ч. ще се проведе доброволческа инициатива за почистване на
разкопките на Некропола, научи Moreto.net. Акцията се организира от сдружение "Варненски
некропол I", с цел възстановяване и довършване на археологическото проучване. Желаещите да се
включат в почистването трябва да бъдат облечени с дълги панталони, да носят стабилни обувки,
ръкавици, шапки за защита от слънцето, вода за пиене и инструменти подходящи за почистване на
треви и храсти. Сборният пункт е предвиден за 29-и юни в 7 ч. в Западна промишлена зона, на ъгъла
на ул. "Д-р Атанас Москов" (улицата свързваща крайезерния път с "Метро") и ул. "Уста Кольо
Фичето". Теренът за работа е на няколкостотин метра от сборния пункт, затова дотам ще се върви
пеша. Организаторите предупреждават, че има опасност от ухапване-ужилване от насекоми.
Варненският халколитен некропол е открит случайно през 1972 г. от 22-годишния тогава багерист
Райчо Маринов от дългополското село Аспарухово при изкопни работи за поставяне на телефонен
кабел в Западна промишлена зона. На дълбочина от 1,40 м багеристът намира както много златни
предмети, така и медни и кремъчни сечива. Това става на северния бряг на Варненското езеро, на
200 м от водата. На разкопките от 3000 кв.м площ са открити общо 294 гроба с голям брой златни
предмети в тях и няколко изолирани находки, отнасящи се към енеолита - края на халколитната
епоха (късна каменна и ранна медна епоха). Част от некропола е бил разрушен от времето. Днес
основната част от находките от некропола се намират в Археологическия музей на Варна, а малка
част и в Националния исторически музей в София. Според изследване на японски учени през 1974
година чрез радиовъглероден метод повечето предмети от некропола са датирани в периода между
4600 и 4200 г.пр.н.е. Златните находки са с тегло 6,5 кг в общо 3000 предмета. Това количество
многократно надхвърля всичкото злато, което е намерено от периода на каменно-медната епоха в
целия свят. Затова и се нарича съкровище. В него концентрацията на злато е най-голяма. Златните
накити са разделени на 28 типа. Чистотата е 23,5 карата – почти чисто. Добиването на такова злато е
изисквало много време и търпение, както и познание на специфичните техники на рафиниране.
Незначителна част от находките имат примес на сребро или мед, но това е естествено явление. В
близост до некропола са открити още 3 гроба, които не принадлежат към него и имат дори още постара датировка – от средния халколит, или около 5000 г.пр.н.е. В един от тези гробове е намерена
гривна от нанизани златни цилиндри. Находката е от същия народ, обитавал мястото, но от по-ранен
период. Гривната всъщност е най-старата находка от всички, изложени в залата. Народът от
некропола е носител на „Култура Варна“. Живял по черноморското крайбрежие на Северна България
до Дуранкулак, където са открити следи от по-ранни негови фази. И до днес няма ясна теза какво
точно се е случило с населението, построило некропола, няма данни дали е било избито или е
напуснало територията. Възможно е тази култура да е унищожена от природен катаклизъм или да е
асимилирана от други с времето.
Карай колело, подари добро
www.actualno.com | 26.06.2019 | 11:01
На 1 юни (Ден на детето) стартира инициативата "Карай колело, подари добро". Инициатор на
кампанията е Костадин Николов, който я организира съвместно със "SOS Детски селища България".
Какво е "Карай колело, подари добро"? "Карай колело, подари добро" е благотворителна
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велообиколка на Република Северна Македония, която започва на първи юни от Велинград и
завършва в София две седмици по-късно. Костадин ще измине близо 1000 километра на велосипед,
като се надява така да привлече общественото внимание към нуждата от спешен ремонт на център
"Майка и бебе" в Габрово. Какво цели? Целта на кампанията е да събере средства, необходими за
ремонт на център за настаняване на майки и бременни жени "Майка и бебе" в град Габрово. Във
въпросния център, стопанисван от "SOS Детски селища България", майките и бебетата пребивават за
период до една година, като през това време с тях работят социални работници, психолози, здравни
служители и представители на службите по заетостта. Към момента центърът се нуждае от нова
дограма, изолация, ремонт на покрива и общите помещения – в това число тоалетни и бани. Кой
може да се включи? Накратко – всеки. Всеки, който обича да пътува с велосипед, може да се включи
във всяка една отсечка на маршрута и да покара. Тези пък, които не са по колоезденето с много
багаж на гърба, но смятат, че майките и бебетата заслужават да живеят в адекватни за 21 век
условия, могат да дарят сума по избор. Костадин обаче не е единственият двигател зад "Карай
колело, подари добро". Заедно с него работи голям екип от хора и съмишленици, които се стремят
да разчупят рамките на стандартните дарителски кампании. Така например вие може да изберете
подарък за себе си или ваш близък и пак да „подарите добро”. Опциите са изключително интересни
– ваучери за полет с делтапланер над Родопите, е-книга наръчник за това как да пътуваме с
велосипед или онлайн курс за анимация. Какъв е маршрутът? За тези 1000 километра педали ще се
въртят през Велинград, Гоце Делчев, Дойран, Кавадарци, Прилеп, Битоля, Охрид, Струга, Подградец,
Дебър, Тетово, Скопие, Куманово, Кюстендил и София. Иначе казано – три държави – България,
Северна Македония и Албания.
"Да изчистим България заедно" , инициативата стартира на 14 септември с нова кауза
www.perunik.com | 26.06.2019 | 12:35
Областна администрация Смолян за поредна година е партньор в доброволческата кампания „Да
изчистим България заедно“. През 2019-та година инициативата ще обедини за девети път
институции, неправителствени и бизнес организации, доброволци в името на каузата за по-чиста
околна среда. На 14 септември, под егидата на BTV Media Group, голямото чистене на България ще
даде старт на Световния ден на почистването, което ще завърши в Хавай през нощта на 21
септември. Тази година кампанията се разраства – доброволците освен, че могат да почистят
замърсените зони, могат да инициират и още добри дела, като обновяването на детски площадки и
градинки, засаждане на нови гори и възстановяване на унищожени такива, ремонтиране на
туристически табели, пейки. В глобалната инициатива през 2018-та година само в България каузата
обедини 409 073 доброволци, а в световен мащаб са се включили 159 държави и 36 млн. души от
всички краища на света. За годините на провеждане на инициативата „Да изчистим България
заедно“, по данни на Министерството на околната среда и водите, са събрани близо 90 000 тона
отпадъци, а от картата на България са изчезнали над 13 700 нерегламентирани сметища и замърсени
зони. Тези резултати са постигнати благодарение на над 2 050 000 доброволци от цялата страна,
които са се включили в кампаниите през годините.
#съБУДИдоброто с фондация "Бъдеще за таланти"
"Базар на книгите и изкуствата" ще се проведе на 6 юли в Южния парк
www.clubz.bg | Клуб Z | 27.06.2019 | 16:18
Фондация "Бъдеще за таланти" отново е организатор на "Базар на книгите и изкуствата"!
Базарът ще се проведе на 06.07.2019 (събота) от 09:00 в Южния парк (голямата поляна). Третото
издание на събитието е под надслов "#съБУДИдоброто - благотворителен кооператив".
Със собствен щанд се включват благотворителни организации, издателства, хендмейд творци,
артисти и др. Всички те представят своите каузи, проекти и творчество.
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Гостите ще открият интересни заглавия, ръчно изработени аксесоари, принтове, декорации, дрехи и
играчки.
Благотворителните щандове на НПО и граждански инициативи са:
Фондация "Бъдеще за таланти" - Менторската програма #ЗнакМиДай (в полза на учениците с
дислексия) ще обедини преподаватели и терапевти, родители, художници, артисти, седмокласници
и техни приятели, доброволци, студенти и съмишленици, които заедно да работят в полза на
учениците с дислексия. Ще осигурим безплатни обучителни модули и алтернативни консултации.
Екип "Лайкучка" - изцяло доброволна гражданска инициатива, която организира благотворителни
събития, събира средства и подкрепя хора и деца с увреждания. Инициативата е отворена към
всички, които имат желанието да са полезни на по-нуждаещите се, по-уязвимите части от
обществото ни "С усмивка за Вас" - гражданска инициатива в подкрепа на деца с проблеми в
развитието,
Сдружение "Българче" - автор на списание "Аз съм Българче" и организатор на детски работилници и
конкурси. По време на базара ще научите за ваканционните издания на работилницата по авторско
писане "Златното моливче" . Посетителите ще могат да закупят колекциите "Прочети и поиграй" със
списание "Аз съм българче" и да подкрепят наградния фонд на конкурса "Нарисувай ми слънце"!
Холандска фондация с ново дарение за горнооряховската болница
www.dnesbg.com | 27.06.2019 | 16:21
Голямо дарениe от холандска фондация получи болницата в Г. Оряховица. Дарението e от
организацията SMHO „Медицинска и социална подкрепа за Източна Европа“ и включва 28 вида
медицински пособия, оборудване, спално бельо и постелъчен инвентар, 12 електрически легла, 2
инвалидни колички, проходилка, две мобилни устройства за транспортиране на пациенти и др.
“Изключително сме благодарни за този голям жест, който идва два месеца след нашата среща с
холандците”, сподели д-р Иван Иванов, управител на стационара. Той допълни, че най-значими от
дарението са стерилизатора и операционната маса. Стерилизиторът ще замени досегашния, който е
на повече от 50 г., а нов струва не помалко от 100 000 лв. Получената операционна маса спестява
разход от поне 40 000 лв. на болницата. Сред дарената апаратура са още четири апарата за
измерване на кръвното налягане, електрогардиограф, помощни средства за респираторно
оборудване, както и 18 матрака, 44 текстилни торби за легла, олекотени завивки, детско облекло.
През април трима представители от органзиацията дариха на МБАЛ “Свети Иван Рилски” линейка,
която докараха лично от Холандия. Организацията от години подкрепя социални и здравни
заведения в държави от Източна Европа като Полша, Румъния, Молдова, Украйна и България. От
дълги години подпомага варненска болница, а от два месеца и стационара в Г. Оряховица.
Дарителска кампания за набиране на средства за пострадалите от наводнението обяви Община
Котел
www.focus-news.net | 27.06.2019 | 16:26
Котел. Дарителска кампания за набиране на средства за пострадалите от наводнението обяви
Община Котел, предаде репортер на Радио „Фокус“ - Сливен. На сайта на администрацията са
посочени реквизитите на сметката, в която се събират дарения в помощ на засегнатите от
преливането на река Котленска и обилните валежи. Днес на редовно заседание на Общинския съвет
е била като извънредна точка е било внесено предложение за отпускане на средства за компенсации
на пострадалите. 30 000 лв ще бъдат разпределени, след като нарочната комисия направи оценка на
щетите от наводненията. По-рано кметът на Котел Коста Каранашев обяви, че ще търси и помощта на
държавата за ликвидация на последствията от валежите. Очаква се извънредното положение в
Община Котел да бъде отменено до края на деня. Пред миналото денонощие в Котел са били
отводнени 58 жилищни сгради, котелното помещение на Районен съд Котел, Пантеонът на Георги
Раковски, Историческият музей, цех за пластмаси, бензиностанция и ресторант .Временно заради
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замътване се забранява ползването на водата за питейни нужди. Банковата сметка за дарения е:
IBAN: BG 71 SOMB 9130 84 15510044 BIC: SOMBBGSF КОД НА ПЛАЩАНЕ: 44 51 00 Людмила ЙОРГОВА
Стартира кампания по набиране на професионални приемни семейства за отглеждане на деца в риск
www.gustonews.bg | Източник: GustoNews | 27.06.2019 | 17:18
В Пловдив започва кампания по набиране на професионални приемни семейства в града и региона,
като подкрепа на проекта „Приеми ме 2015“. Целта е насърчаване на приемни семейства, които да
поемат временно грижата за деца до 3-годишна възраст, като един вид мярка за закрила и
отглеждане и възпитаване в семейна среда. 31 са приемните семейства, които са необходими за
Пловдив и региона. По-конкретно – 7 - за Пловдив, 2 - за Асеновград, 5 - за Карлово, 2 - за Сопот, 1 за Марица, 1 - за Съединение, 6 - за Първомай, 1 - за Садово, 1 - за Раковски, 1 - за Родопи, 3 - за
Хисаря, 1 - за Калояново. „Приемните семейства правят чудеса, тяхната грижа е 24 часа. Има случаи,
които само животът може да създаде. Има случаи, когато деца са в много затруднено положение,
изоставени или неглижирани. Приемните родители са най-добрите хора, защото подпомагат на
децата в риск и на техните семейства, които също често имат нужда от подкрепа“, посочи заместниккметът Георги Титюков. Той даде пример с дете, което преди време беше изоставено до вход на
сграда на бул. „Васил Априлов“ и за баща на три деца, чиято майка ги е изоставила. Той сам е
потърсил помощ от служители на приемната грижа да намерят семейства за неговите малки деца,
докато си стъпи на краката. „Децата, които са отглеждани в приемни семейства, биват осиновени
или след време се връщат в техните семейства. Изключително малък брой остават при приемните си
родители на голяма възраст“, обясни Веселина Ботева, директор дирекция „Социална политика“.
„Често ние спасяваме деца, учим ги на навици, помагаме им да се социализират и да се интегрират в
обществото“, заявиха представители на приемните родители. „При изоставените деца се наблюдава
изоставане в тяхното психологическо развитие. Затова в центровете от семеен тип и в приемната
грижа децата се отглеждат в среда, близка до семейната“, сподели своя опит Недка Петрова,
директор на Комплекса за социални услуги за деца и семейства - Пловдив Приемните родители
трябва да отговарят на няколко критерия, сред които: • Да имат достатъчно пространство в дома и
време за общуване с детето; • Да са клинично здрави; • Да не са осъждани; • Да не са лишавани от
родителски права; • Да нямат проблем с алкохол, наркотици и др. В професионално приемно
семейство се настаняват приоритетно деца до 3-годишна възраст, с увреждания, жертви на насилие
и трафик, спрямо които е заложена мярка „полицейска закрила“, след изтичане на срока ѝ, при
условията на заместваща приемна грижа и с поведенчески проблеми. 90 са професионалните
приемни семейства в област Пловдив вписани в регистъра, воден от РДСП-Пловдив. От тях 18 са
свободни и 72 са заети. От 72 семейства в 68 от тях е настанено по 1 дете и в 4 са настанени по 2
деца. Само за град Пловдив - 21 са професионалните приемни семейства, вписани в регистъра, от тях
5 свободни и 16 заети с по 1 дете. От началото на година има записани 4 нови приемни семейства.

Форум в Девня събра социално отговорни компании под мотото "Бизнесът - сила за добро"
www.mypr.bg | 27.06.2019 | 18:45
Бизнесът е лидер не само в производството и индустрията, но и в грижата си за обществото.
Българската мрежа на Глобалния договор на ООН проведе първия от поредицата за 2019-та година
регионални форуми под мотото "Бизнесът - сила за добро". Домакин беше содовият завод на
"Солвей Соди" в град Девня.
Форумът даде гласност на добрите практики в областта на корпоративната социална отговорност на
местните компании, показвайки че тези партньорства създават споделена стойност за бизнеса и
обществото. Бяха демонстрирани отлични примери за успешни съвместни проекти между
компаниите от региона и организации от нестопанския и публичния сектор в областта на
образованието, културата и социалната сфера.
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Събитието беше открито от изпълнителния директор на "Солвей Соди" Спирос Номикос:
"Българската мрежа на Глобалния договор на ООН е един извор на позитивна енергия, сила за
добро, каквото е и мотото на този форум и сме щастливи, че "Солвей Соди" е част от тази
инициатива още от 2014 година.
Много хора смятат, че корпоративната социална отговорност спомага за добрия имидж на фирмите,
а тя всъщност е само следствие. Това да си отговорен е добре на първо място за обществото и за нас
като хора, а след това за компанията."
Началото на панелната дискусия беше дадено от експертите на "Агрополихим", "Девня Цимент" и СУ
"В. Левски", гр. Девня, които разказаха за създадените от тях професионални паралелки в
девненското училище. Професионалното образование в специализирани паралелки има за цел
предоставяне на повече възможности за развитие на учениците в местното училище и трудова
реализация, като подпомага и бизнеса в дългосрочен аспект с квалифицирани кадри в община
Девня.
"Община Девня успешно работи с бизнеса. Компаниите от региона живеят със социалните проблеми
в региона. Щастлив съм, че съм кмет на община, в която бизнесът е отворен за партньорство за
решаване на местните проблеми и реализиране на проекти на територията на общината. В лицето на
бизнеса виждам подкрепа и добър партньор.", каза кметът на община Девня Свилен Шитов.
Темата на Юра Драганова - HR мениджър на "Солвей Соди" беше за един от най-успешните социално
отговорни проекти на компанията - "С колан на задната седалка". Той поставя въпросите за
безопасността на децата, пътуващи в автомобил. Изключително актуална тема не само в сезона на
ваканциите и многобройните пътувания, които предприемат всички през лятото.
За силата на вътрешните комуникации под мотото "Всеки има нужда от добра компания" разказа
Гергана Петровска, мениджър "Вътрешни комуникации" в екипа на "Овергаз". Тя сподели за
поредица иновативни вътрешни инициативи, които компанията организира с цел сплотяване на
екипа и изграждане на работна среда, в която всеки е полезен и ценен с труда си.
Теодора Стоянова от варненското сдружение "Кашалот" представи инициативи за промяна на
градската среда, които организацията реализира със своите устойчиви във времето проекти.
"Морски слънчогледи" е един от тях и представлява чадъри с инсталирани слънчеви панели, които
се намират на варненския плаж и играят ролята на соларни зарядни станции. Чрез тях посетителите
на плажа могат безплатно да зареждат своите мобилни устройства с енергия от слънцето. "Спирка за
разкази" е друг техен проект, който превръща спирките на градския транспорт във вдъхновяващо
място, на което никога не скучаеш, благодарение на кратките разкази, изложени там.
Темата на 21 в. - за опазването на природата и важността децата да развиват отношение и
отговорност е в основата на проекта "Пътят на отпадъците", в който е включен детски екологичен
музей, посветен на управлението на отпадъци - създаден и финансиран от "Девня Цимент".
Участие във форума взе и "Алкомет", която представи широкомащабната си информационна
кампания "Заедно можем да спрем телефонните измами". Целта й е повишаване информираността
на хората относно капаните на телефонните измамници. "Алкомет" оперира в Шумен, а в област
Шумен за 2018 година има 316 000 хиляди лева щети от телефонни измами.
Устойчивото развитие и корпоративна социална отговорност са част от учебните програми на
Икономически университет - Варна, сподели докторант Мария Георгиева. Тя представи и свое
научно изследване за връзката между КСО и маркетинга.
"Корпоративната социална отговорност не е само за корпорациите, не е само за социално слабите,
тя не е само отговорност. Трябва да докажем, че когато ние печелим, печелим не само за
собствениците, не само за акционерите, за екипите, с които работим. Тази печалба е източник на
ресурс, който инвестираме в полза за обществото. Не по-малко важно е, че ние управляваме ценен
човешки ресурс и способности, които също умело инвестираме за разпознаване на
предизвикателства и възможности пред обществото и посрещането им с иновативни решения",
сподели с присъстващите председателят на БМГД на ООН Огнян Траянов.
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След края на събитието гостите се включиха в организирана обиколка на содовия завод на "Солвей
Соди", по време на която се запознаха с новата инсталация за когенерация, която повишава
енергийната ефективност и значително намалява вредните емисии.
Партньор на форума бяха Солвей Соди, Икономически университет - Варна и Варненска търговскоиндустриална камара.
Българската мрежа на Глобалния договор на ООН е най-активната организация в страната в сферата
на корпоративната социална отговорност и устойчивото развитие. Тя е мрежата на отговорния
бизнес, която с работата си показва, че бизнесът, посредством участието си в колективни проекти, е
сила за добро. Мрежата е обединение на отговорни компании, образователни институции и
неправителствени организации.
Функционира като част от световната инициатива на Глобалния договор на ООН и е национална
партньорска организация на водещата европейска мрежа за КСО - CSR Europe.
Родители на болни деца се вдигат на протест на 11 юли
www.frognews.bg | 27.06.2019 | 19:28
Въпреки получените още преди месеци обещания семействата продължават да кандидатстват сами
за финансиране на основни лекарства. Според майките на болни деца, се бавят и одобренията за
лечение в чужбина. От 2017 година Мими се бори с левкемия, а след проведено лечение болестта
се връща отново тази пролет. Детето пак влиза в болница и трябва да започне терапия. „В момента,
в който отидох да подам документите за въпросните лекарства на 25 април – госпожата, която беше
там, ми обясни, че за да получа лекарствата, трябва да попълня, ако имам – дарителска сметка”, каза
майката на Мими - Надя Мирчева. Два месеца по-късно се оказва, че семейството трябва да
заплати иначе безплатното лечение по здравна каса с пари от въпросната сметка. Ден по-късно
Мими губи битката с болестта. „И ги дължа от дарителската си сметка – това е писмото, което
получих вчера”, каза още Мирчева. „Това е недопустимо, аз не мога да го повярвам като го чух като
новина. Тук е станала или някаква техническа грешка или някой е злоупотребил със своето служебно
положение – аз не мога да го повярвам и съм много неприятно изненадан”, заяви министърът на
здравеопазването Кирил Ананиев, цитира НТ. Именно декларациите за дарителски сметки са сред
основните тревоги на родителите. Опасяват се, че вместо да събират средства за лечение в чужбина
– те всъщност си заплащат лекарства у нас. В сряда от здравната каса обещаха промени в
декларациите. Защо родителите продължават потъват в бумащина, обаче, не става ясно. „В НЗОК
това отнема 3-4-5 часа. Ти трябва да си до детето си и да направиш максималното, за да се чувства то
добре”, казва Надя Мирчева. „Този разговор го водихме с министър Начева още октомври 2018
година и тя каза, че ще се случи”, заяви Теодора Арменкова от сдружение „Деца с
онкохематологични заболявания”. „Миналата седмица министър Ананиев казва, че не е запознат с
проблема. Три срещи сме имали. Или да осигурят лекарства първа линия за лечение на деца с рак,
или да отиваме всички в чужбина – и децата, и лекарите”, коментира Симона Караиванова от същото
сдружение. От здравното министерство обещаха да поканят родителите на среща до дни.
Междувременно, майките на болни деца настояват и кандидатстването през касата за лечение в
чужбина да се ускори. Те готвят протест на 11 юли.
Децата от приюта на отец Иван гладуват, търсят пари и за дърва
в. 24 часа | Камелия АЛЕКСАНДРОВА | 28.06.2019 | 00:01
75 деца гладуват в приюта на отец Иван в монтанското село Якимово.
Свещеникът, който дава подслон на бедни, отново закъса и със сметките за тока. Само за миналия
месец отец Иван дължи 4500 лв. за електроенергия. Заради това на някои от семействата от приюта
вече са откачили ел. захранването.
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"По-голяма част от жените домакини сами си месят хляб, но брашното свърши, имаме нужда и от
консервирани храни - рибни, месни, боб, леща, сирене, трайни колбаси, кашкавал, най-много децата
обичат пиле и пилешки бутчета. Вече ни свършиха субсидиите", оплака се отецът.
Малките са във ваканция, по- големите ученици завършват днес, но пропуснали срока да се включат
в безплатния детски християнски лагер в Лопушанския манастир, където ще изучават религия това
лято.
Въпреки глада, децата са весели - играят народни хора и ръченица, похвали ги отец Иван. Каките,
които мечтаят да станат учителки, им преподават уроци.
И миналата година отец Иван закъса със сметките за тока и се изнесе с децата на лагер край
монтанския язовир "Огоста", но има забрана от здравните власти.
В комуната на отец Иван са 210 човека, а децата са 75. Събират и средства за дърва за огрев и
въглища.
Парични дарения може да се превеждат по сметката на дома:
Дом за сираци "Св. Николай" при храм "Св. Троица",
Банкова сметка: UNI CREDIT BULBANK, клон Елин Пелин
IBAN: BG72UNCR 96601000411600,
BIC: UNCRBGSF
Средства може да се превеждат и чрез е-рау: Подкрепи!
Бургаски майки даряват от памперси до колички
в. 24 часа | Тони ЩИЛИЯНОВА | 28.06.2019 | 00:01
От памперси и адаптирано мляко до скъпи бебешки колички дариха бургаски майки на нуждаещи се
свои съгражданки.
Благотворителната инициатива "От мама за мама" се провежда за втора година, но този път събра
двойно повече дарения и в нея се включиха майки от София, Варна и Пловдив. Стоките от първа
необходимост се събираха в специално обособен пункт в експо център "флора".
"Нямам думи, с които да изкажа възхищението си към огромните сърца на бургаските родители,
заради които тази кампания се превръща във все по-голям фактор в ежедневието на семействата в
риск в Бургас. Това ни кара да се чувстваме мотивирани и вдъхновени да продължаваме. Изказвам
огромни благодарности на община Бургас и на екипа от Центъра за обществена подкрепа. Без
тяхната помощ кампанията нямаше да е толкова ефективна", каза Теодора Златева, организатор на
кампанията. До края на седмицата ще бъдат разпределени всички получени дарения. Тези, които
имат желание да дарят, но не са успели, могат да го направят на място в Центъра за обществена
подкрепа.

Спорт и кауза
Все по-популярното обвързване на спортните предизвикателства е конкретна кауза развива
културата на дарителство и емпатия
в. Капитал | Венелина ВЕЛИЧКОВА | 28.06.2019 | 00:01
Когато през 1921 г. Джордж Лей Мелъри потегля на първата експедиция към най-високия връх на
планетата, казва просто: "Защо искам да изкача Еверест? Защото е там!" Когато Атанас Скатов слиза
от същия този връх 96 години по-късно, заявява: "Посветих проекта си на веганството."
Българският алпинист съвсем не е единственият, стъпил на върха, не е дори първият за сезона, а
един от 648-те души, вървящи по дълга опашка, сторили същото през тази година. Той обаче е част
от интересна световна тенденция - все повече спортни предизвикателства се обвързват с каузи. През
2017 г. британецът Питър Томпсън пробяга 44 маратона в 44 европейски столици, подкрепяйки
кампания за душевното здраве. Година по-късно шест африкански жени албиноси изкачиха върха на
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Килиманджаро, за да привлекат вниманието към дискриминацията на хора като тях. На 70-ия си
рожден ден Лари Екстром успява да направи 70 парашутни скока и така да събере дарения за
любимата си организация за обучение на кучета водачи. Друг интересен пример е Крие Тод, който
изобретява подобие на колело за хамстери, но предвидено за хора. С него той се движи по тясна
река в Ирландия, подкрепяйки асоциация на слепите. Мат Джоунс, управляващ директор на Poverty
Resolutions, е друг човек, използвал провокация, за да привлече вниманието върху сериозен
проблем. Той и четирима негови приятели се съгласяват да бъдат обстреляни с 21 000 топчета за
пейнтбол. Избират точно тази бройка, защото на толкова се изчислява броят на децата, които умират
поради бедност всеки ден. Един от най-впечатляващите и популярни примери обаче е 54-годишният
британец Тони Хладилника. В продължение на няколко години той участва в маратони с 42килограмов хладилник, прикрепен за гърба му, и събира дарения за медицински изследвания,
свързани с рака. Впечатляващо е как за едно денонощие Тони е минал 4 маратонски трасета в
Лондон (168 км) под тежестта на кухненския уред.
Списъкът с подобни примери е много дълъг. Напоследък дори става все по-трудно да открием човек,
впускащ се в по-значимо спортно предизвикателство, без да си е избрал кауза, без да цели рекорд
или без да иска да покаже, че ще е пръв по някакъв начин. Отвъд модата и стремежите на егото тези
тенденции имат една изключително важна и полезна страна - развиват култура на емпатията и
дарителството. За много хора обвързването на спорт с кауза се явява и допълнителна мотивация,
при която всички печелят - и те (защото им е по-трудно да се откажат), и тези, към които са насочени
инициативите. Потвърждава го отново примерът с Тони, който е успял до момента да събере над 100
хил. паунда, или 500 паунда за всяка измината с хладилника на гръб миля.
През последните години се забелязва и силно изразена, засилваща се тенденция покрай спортовете
и приключенията да се дарява. Това става на най-различни нива - индивидуално, семейно,
корпоративно, дори масово. Най-силният пример е със състезанията по бягане, които традиционно
привличат огромен брой участници. Според статистиките за САЩ и Великобритания този тип събития
са основният източник на дарения, идващи от спорт. Само в рамките на една година най-големите 25
бегачески състезания във Великобритания са събрали общо 135 млн. паунда за благотворителност.
Впечатляващи са данните на Eventbrite и Just Giving, които бележат 700% ръст в броя на събитията за
набиране на средства, използвали платформите от 2012 до 2016 г. Само за една година сдружението
Relay for Life в Щатите успява да събере над 380 млн. долара чрез спортни събития, в това число
бягане. Механизмът за генериране на средствата най-често е чрез отделяне на процент от
индивидуалната такса за участие, предназначен за обща кауза или с възможност на избор.
Даренията обикновено се пренасочват към фондации с благотворителни цели.
Следвайки спортно-дарителската тенденция, събитията стават все повече и съответно конкуренцията между тях по-сериозна. Така на дневен ред започва да излиза изобретателността.
Появяват се все повече нови формати за събития и кампании, които се открояват и преминават на
по-малко отъпкани територии. Някои състезания стават по-екстремни или започват да включват
хумор ("розовото" бягане срещу рака Race for Life Hike), други се опитват да шокират (лондонското
Zoo's Streak for Tigers, в което бягат голи хора, изрисувани с тигрови шарки, за да подкрепят дивите
животни). Независимо от формата обаче резултатите са налице и видими и в България. Тук
интересен и изразен пример е спортен клуб "Бегач". Той започва с дарителската си дейност още със
създаването му и първите състезания през 2012 г. Според председателя му Еленко Еленков само за
2016 г. са събрали за благотворителност 53 590 лева. За 2018 г. сумата е 26 550 лева. Найфокусираното върху дарителството събитие на клуба е 1000 km Balkan Charity Challenge -11 дни c
бягане и колоездене между Букурещ и София. Интересното при него е, че всеки участник избира
кауза, за която набира средства. По този начин до момента чрез международното
предизвикателство са дарени общо над 200 хил. евро, разпределени между кампании за болни или
недоносени деца, за хосписи, за хора с аутизъм, за лечение на тежки болести, включително за
социални организации като MultiKulti Collective. Любопитно е, както посочва основният организатор
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Станислав Иванов, че в началото повечето дарения са идвали от Румъния, където
благотворителността е много по-насърчавана от законодателството и е част от културата, но през
последните години българите стават все по-активни и през 2018 г. генерират повечето суми.
Освен благотворителността, част от масови спортни събития, в България започват все по-често да се
срещат и индивидуални кампании. Важно е да се отбележи, че сред тях има такива, които се
инициират от хора, които не са професионални спортисти, нямат амбиции за големи постижения, не
ги води егото или модата, а по-скоро поривът да помагат. Схемите на дарителство могат да бъдат
най-различни - някои отделят лични средства за важна за тях кауза, други помагат на свои близки, а
трети на себе си, излъчвайки важни послания. Точно такива хора са Костадин Ганчев, Велислава
Стоилова и Владимир Гюров. Никой от тях няма амбицията да бъде първият в нещо или да постави
рекорд, имат 40-часови работни седмици, прекарват много време на компютъра, но са намерили
начин да съчетаят спорта, с който се занимават, с нещо полезно за околните.
Да даряваш за другите
37-годишният Коста работи в автомобилния бранш и прекарва немалко време зад бюрото. Започва
да се занимава с бягане преди пет години като рехабилитационни процедури след операция на
коляното. Бързо се запалва по този спорт и става член на клуб "Бегач", участвайки в много от
състезанията. Преди началото на миналата година започва да прави план на какви събития да бяга и
му хрумва идеята, че може да се мотивира допълнително с благотворителна кампания. Така решава
да избере няколко състезания на по-дълги дистанции и да отделя по 1 лв. за всеки изминат
километър, но само ако финишира. Даренията решава да дари на организацията ParaKids, която
предоставя адаптирана екипировка и спортни занимания за деца с увреждания и нарушения в
развитието. Хрумва му и че може да въвлече още хора в тази идея и така да се събере по-голяма
сума. Създава профил в platformata.bg. Всеки, който решава да го подкрепи, избира сам с каква сума
да стане това, а на страницата на платформата се виждат точните постъпления. Докато участва в
състезания и дарява, Коста забелязва един от позитивните ефекти на идеи като неговата: "Невинаги
успявам да се подготвя за състезание толкова добре, колкото ми се иска, което води до неизбежното
желание в даден момент да се откажа. Няколко пъти ми се случи след часове бягане да ми стане
трудно и да започна да мисля за спиране. Чудех се дали да не прекратя след 10 -15 км и просто да
даря сума като за цялата дистанция. Мисълта за даряването и това, че съм решил да го правя само
при завършено състезание, обаче не ми даваше да се откажа. Казвах си - помисли си пак... и
продължавах да бягам." Така, надъхвайки се сам, Коста успява да се включи в 7-8 състезания за една
година. Със средствата, които дарява той, както и хората, които го подкрепят в платформата, се
събират общо над 1500 лева, предоставени на ParaKids. В момента Костадин продължава да тича,
планира следващите състезания и обмисля идеи как да съчетае хобито си с благотворителност.
Според него подобни кампании биха имали успех, защото "хората имат желание да помагат,
получават усещане за принадлежност и съпричастие". Позитивната му нагласа се подхранва и от
прочетеното в един учебник по fundraising за неправителствени организации, в който пишеше, че
"причина номер 1 за това хората да не даряват средства за каузи е, че никой не им е поискал".
Да мотивираш другите да даряват
Историята на Вели е от тези, които те карат да настръхнеш, да излезеш навън и да направиш нещо
значимо. Тя е 31-годишна, занимава се с морска биология, но разказът й започва четири години порано. Тогава, точно по Великден, тя разбира, че 10-годишната й братовчедка страда от рядък вид рак
на костите (сарком на Юинг). След като седмици наред се чувства безпомощна, й хрумва идея:
"Живеех в Ирландия и реших да превърна предстоящото ми след три седмици пътуване до Лисабон
в предизвикателство с кауза за събиране на средства за лечението. Допълнително исках да
популяризирам болестта, за която аз лично не бях чувала нищо преди, за да може повече родители
да са информирани." Така Вели прави краудфъндинг кампания за набиране на средства (gofundme.
com/fund4alex) и фейсбук страница и тръгва от Лисабон към София с колело. Планира го, макар
колоезденето за нея да е нещо далечно (дори няма свое колело) и се впуска в тежкото
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предизвикателство, като не е спортувала от предишната година. Бюджетът й също е
предизвикателен - взима последната си заплата и разполага с по 5 -10 евро на ден, а колело купува
за 350 евро. Заради обстоятелствата й се налага да си направи стегнат план и да се опита да бъде
максимално бърза, преди да са й свършили парите някъде по средата на Европа. По време на
подготовката си във фитнес преди началото на пътуването изминава максимум до 20 км на
велоергометър, а плановете й включват 65 дни с по 100 км. "Всички около мен мислеха, че ще се
откажа след няколко дни, като видя колко е трудно, но всъщност тялото свиква лесно с
натоварването и бързо започнах да напредвам, влязох в топ формата на живота си", разказва Вели,
която изминава до 160 км, карайки до късно през нощта. Така максимално бързо и евтино тя успява
да навърти 5000 км за 65 дни през 12 държави. Докато кара, Вели успява да влага усилия и в
дарителската кампания и я популяризира успешно. За няколко месеца се събират около 6000 евро,
които се използват за покриване на разходи около лечението. "Първоначално мислех, че ще са
нужни много по-големи усилия за популяризиране на кампанията. Не беше ясно и дали тогавашната
управа на Фонда за лечение на деца ще успее да покрие необходимите операции и химиотерапия.
Слава богу, те поеха тази главна част от лечението, иначе щяха да са необходими още десетки до
стотици хиляди евро", споделя Вели, чиято братовчедка в момента е едно превъзмогнало тежката
болест 14-годишно момиче. Освен дарените средства за Вели тази кампания е изключително важна
и защото й помага да покаже съпричастност, като преминава през лично предизвикателство, докато
братовчедка й минава през огромното и много по-тежко свое - "така я разнообразявах от разстояние,
пращах й картички и я карах да мисли за по-цветни неща от живота".
Да покажеш, че нещо е възможно
Влади е на 37 години, работи в IT компания на пълен работен ден и се занимава активно с толкова
много спортове, че може да засрами повечето си връстници - баскетбол, ски, колоездене, тенис на
корт. "Малката" подробност при него е, че прави всички тези неща, въпреки че долните му крайници
са обездвижени. Инцидентът, който го оставя в инвалидна количка, се случва, когато е 18-годишен,
запален шосеен колоездач, блъснат от невнимателен шофьор. Въпреки това Влади намира
възможност да продължи да бъде активен и дори започва да тренира нови за него занимания,
каквито са ските. Преди инцидента той няма опит със зимните спортове, но намира адаптирана
спортна екипировка, с която да тества и усъвършенства техниката си. Оказва се единственият в
България. Трябват му само два сезона, за да напредне бързо със специалните сит-ски, и твърди, че е
достигнал максималното възможно ниво на умения, което може да постигне в нашите курорти.
Справя се толкова добре по пистите, че му хрумва дори да опита да се включи в следващите зимни
параолимпийски игри след три години в Пекин. Тук обаче се появяват първите ограничения, които
съвсем не са свързани с тялото му, а с парите. "Санитарният минимум за правилна професионална
подготовка за подобно състезание възлиза на 30 хил. лв. на сезон", казва Влади. Тъй като не вижда
друг вариант да постигне мечтата си, IT специалистът решава да направи кампания за набиране на
средства. Още не я е стартирал официално, но планира скоро да го направи. Междувременно работи
по кратко видео, разясняващо всички негови спортни занимания с основен фокус върху плана му за
подготовка за участието в зимната параолимпиада. "Досега не съм реализирал подобни кампании,
но основно ще разчитам на средствата, които предоставят платформите в интернет
- социални мрежи, платформи за дарителски кампании и други", споделя Влади. Следващата му
стъпка е да събере средства, достатъчни за тренировъчни лагери в чужбина с професионални ски
инструктори, които са запознати със спецификата на състезателното каране при този адаптиран за
хората с увреждания зимен спорт. Другата важна негова цел е по-обща: "С активния ми спортен и
социален живот искам да помогна за повишаването на информираността на обществото относно
хората с увреждания, както и пълноценния начин на живот, който те могат и е редно да водят. Това е
важно както за "потърпевшите", така и за "здравите" елементи на социума ни."
***
Предстоящи спортни събития и кампании с кауза
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29 юни, Природен триатлон "Свободен Дунав", организиран от WWF България. Спортовете, които
включва, са колоездене, гребане с каяк и бягане. Каузата е опознаване и опазване на река Дунав и
района около нея. Събитието няма състезателен характер. 13 юли, Екорегата "Чиста Струма": един
ден от лятото, в който по традиция любителите на речни спортове се събират, за да почистят райони
около Струма, както и водата, използвайки лодки. Всеки, който се включи, получава рафтинг
спускане за награда.
до есента: "Заедно в час": дарителска кампания на Георги Кърджалийски в Global Giving. Георги
планира да финишира в пет маратона в САЩ, за да подкрепи каузата на организацията. Към
кампанията му могат да се включат и други хора с дарения. Мисията на организацията е качествено
образование за всяко дете, независимо от неговото месторождение и социален статус.
https://www.globalgiving.
org/fundraisers/georgi-chicagomarathon/
"Карай колело, подари добро!": кампания на Костадин Николов, който кара колело към Северна
Македония в подкрепа на звено "Майка и бебе" в Габрово и "SOS Детски селища България".
https://www.podaridobro.org/
септември 2019, "Светулки Рън": вечерно 5-километрово бягане в София в подкрепа на хората със
зрителни увреждания. Организира се от Фондация "Синергиа" и Софийски планински клуб. Датата
ще бъде обявена скоро.
30 ноември, "Мустак Рън" в София. Организира се от 5ктгип. Каузата е част от международното
движение Movember, което насочва вниманието към здравните проблеми при мъжете. Условието е
всички участници да бъдат с естествени, залепени или нарисувани мустаци. Отворено както за мъже,
така и жени.
***
Виж кой дарява
Допитване във Великобритания показва, че 66.2% от подкрепилите спортни благотворителни
инициативи го правят заради общата филантропия Следват я семейните нужди и даването на
пример, груповото сътрудничество, социално-развлекателните и спортни ползи от подобни събития.
Що се отнася до пола. жените се оказват много по-склонни и мотивирани да даряват от мъжете.
По отношение на предпочитаните благотворителни каузи - жените избират предимно медицински и
здравни благотворителни теми. докато мъжете даряват повече за изкуства и хуманитарни науки.
(данни на Центъра за филантропия на Великобритания)
ИНВИТРО КАМПАНИЯ ОЧАКВАНАТА БРЕМЕННОСТ
сп. 9 месеца | 28.06.2019 | 00:01
На 1 юни, вдъхновени от цветовете на щастието, които Международният ден на детето носи,
списание "9 месеца" и Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда стартираха инвитро кампания
"Очакваната бременност". Защо? За да има повече деца, с които да празнуваме. Убедени сме, че
детето превръща всеки ден в тържество на любовта. Мечтаем всяко семейство, което жадува за
рожба, да се сдобие с безценния дар на родителството. Благодарим на Аджибадем Сити Клиник
Болница Токуда, която ще дари безплатна инвитро процедура (с включена стимулация) в Центъра по
репродуктивна медицина на болницата с ръководител д-р Мефтуне Шефкетова. Хубавите новини не
свършват, защото освен една безплатна инвитро процедура ще бъдат подарени и десет безплатни
консултации по документи при д-р Шефкетова.
КОИ МОЖЕ ДА УЧАСТВА?
Двойки с репродуктивни проблеми без ограничения от възрастта на партньорите и стойностите на
яйчниковия резерв (АМХ) при жената.
КАК?
За да заявят желанието си за участие в кампанията "Очакваната бременност", даряваща инвитро
процедура с включена стимулация, двойките ще трябва да изпратят на имейл editors@9m-bg.com
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попълнена декларация за съгласие за предоставяне на лични данни, която може да бъде изтеглена
от www.9m-bg.com. (За ваше улеснение декларацията е разделена на две части и е предназначена и
за двамата партньори.)
Да споделят в имейла - с кратък разказ от няколко изречения, своята история.
*Двойкота, която ще получи безплатна инвитро процедура с включена стимулация, ще бъде избрана
чрез жребий на случаен принцип от д-р Шефкетова. След това ще бъдат изтеглени имената на още
десет от участниците, които ще получат безплатна консултация по документи. Тегленето ще се
осъществи на живо във Фейсбук страницата на списание "9 месеца".
Д-р Мефтуне Шефкетова
Д-р Шефкетова е доказан специалист в областта на асистираната репродукция. Началник е на
Центъра по репродуктивна медицина в Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда. Притежава богат
опит както в процедурите, допринасящи за диагностиката на репродуктивните проблеми хистеросалпингография, хистероскопия, лапароскопска диагностика, така и в самите асистирани
репродуктивни технологии.
Краен срок за записване: 2 септември 2019 г.
Мъж осинови и сам отглежда пет деца инвалиди
www.woman.bg | 28.06.2019 | 10:16
Има истории, които вдъхновяват и пречистват, които извисяват душата и изпълват сърцата с възторг
и благодарност, че на света, напук на злото и грозното, все още има добри хора! Такава е историята
на Бен Карпентър – 35-годишен баща на пет болни дечица, които сам решава да осинови, за да им
дари онази обич и закрила, от която имат толкова голяма нужда. Когато е на 21 години, Бен се
зарича да осинови малчуган със здравословен проблем, но съдбата и добрата му душа решават
друго. Днес Бени, както го наричат приятелите му, е щастлив баща на цели пет деца, всяко от които
обаче страда от определено заболяване. Грижата за тези малчугани изпълва живота му със смисъл и
го кара да се чувства пълноценен човек, разказва той пред „Дейли мейл“. Първоначално неопитният
в отглеждането на деца със специални нужди осиновител се тревожел от това, дали ще се справи и
дали ще съумее да даде най-доброто от себе си, за да дари тези фини и изискващи толкова
внимание и грижи същества с радостта на живота, която те толкова много заслужават да изпитат.
Слава Богу, опасенията му не се оправдали и днес той е ангелът-хранител на пет усмихнати и сияещи
от щастие създания – Джек на 11 години, Руби на 8 години, Лили на 6 години, Джоузеф на 3 години,
както и Ноа на 1 годинка. Лили, 6 г. „Дори на 21-годишна възраст знаех, че искам да стана баща
колкото се може по-скоро. Бях млад, но се страхувах, че ще ми откажат, заради това, че нямам жена.
Тук обаче ми помогна моят опит с работата със специални деца“, споделя той преди изданието.
Няколко години по-късно той прави първата крачка и прибира под крилото си най-големия си син –
Джек, диагностициран с аутизъм. Не след дълго към семейството се присъединява и Руби, която е с
ограничени движения на ръцете заради липсата на кости и синдром на Пиер Робин. Идва ред на
Лили, която е лишена от слух, и на Джоузеф, който е със синдрома на Даун. Когато вижда малкия
Ноа, Бен е покорен от големите му тъжни очи. „Веднага се влюбих в него, в голямата му коса, в
невинните му сини очички“, казва Бен. През всичките тези години Бен Карпентър не само че не е
съжалявал нито за миг за решението си, но и с гордост споделя, че се чувства най-щастливият баща
на света!

След смъртта на Мими: Защо държавата взима от дарителски сметки?
www.dnes.bg | 27.06.2019 | 10:18
Лечението на малката Мими, която почина след тежко заболяване в ИСУЛ не е имало закъснение.
Това потвърди майката на починалото момиченце пред Нова тв Надя Мирчева. Жената допълни, че
лекарите са направили всичко възможно за нея. Мирчева е получила писмо, в което се напомня, че
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трябва да плати сметката за лечението й. Според нея трябва да има промяна в регламентацията на
лечението на деца в такава ситуация, а родителите им да бъдат до тях в болницата. "По закон
майката лично трябва да подава документи за лечението на детето си. Или с нотариално заверено
пълномощно", обясни Теодора Арменкова от сдружение "Деца с онкохематологични заболявания".
А майки на такива деца искат среща със здравния министър Кирил Ананиев. Стана ясно, че
родителите на малката Мими са решили да дарят събраните средства за лечение на други, имащи
нужда от финансова помощ. Случаят с детето провокира много въпроси след като бе закрит Фонда за
лечение на деца. В момента с това се занимава здравната каса, която трудно се справя, а се получи и
сигнал, че родители са принуждавани да дойдат лично в София, за да задействат документите за
лечението на детето си. Това коментира преди дни пред Bulgaria ON AIR Пенка Георгиева от
фондация "Заедно с теб". Пенка Георгиева от фондация "Заедно с теб". Прочети още на:
https://www.dnes.bg/obshtestvo/2019/06/20/sluchiloto-se-s-malkata-mimi-bezhaberie-nadyrjavata.413975 Според специалисти, фонда е работил добре и за час тогава са минавали 80 деца.
Случилото се с малката Мими и получената фактура бе определена от специалисти като безхаберие
и липса на приемственост в институциите. Експерти се обединиха около това, че администрацията не
бива да се учи на гърба на умиращи деца.

Държавата опитва да облекчи тромавата процедура за отпускане на лекарства след скандала с
болното дете
www.offnews.bg | 20.06.2019 | 22:48
Държавата ще прави опити да облекчи тромавата процедура за отпускане на финансиране след
прехвърлянето на Фонда за лечение на деца в Здравната каса. Това стана ясно по време на
изслушването на управителя на НЗОК Дечо Дечев, здравния министър Кирил Ананиев и лекари от
Университетска болница "Царица Йоанна" - ИСУЛ в здравната комисия в парламента по повод
скандала около лечението на болното от левкемия дете, което почина в болницата. От НЗОК,
министерството и ИСУЛ признаха, че процедурата е тромава - заявлението е подадено на 25 април, а
финансирането е отпуснато на 18 юни, но увериха, че забавянето в отпускането на средствата не е
попречило за лечението на 6-годишната Мария - лечението е извършено изцяло и по план. От МЗ и
Касата посочиха, че се търси начин за облекчаване на процедурата, но не стана ясно защо такива
стъпки не са направени преди прехвърлянето на дейността на Фонда в НЗОК, което се случи на 1
април. От изслушването стана ясно, че се работи по варианта болниците да дават заявки за
необходимите им лекарства за по-голям период от време - на база на анализ на лекуваните
пациенти. Идеята е така лечението да се заплаща за определен по-дълъг период, а не случай по
случай. По думите на директора на детската онкохематология в ИСУЛ проф. Добрин Константинов и
сега е създадена организация, за да може лечението да започне още при подаването на документи в
НЗОК, без да се чака специално разрешение. Той обясни, че при Мария не е пропуснат нито един
етап от лечението и не са липсвали лекарства в нито един момент. Забавяне е имало само при
административните процедури, което е накарало болницата да представи на майката на детето
фактура за около 14 000 лева, за да се използват пари от дарителската сметка на
момиченцето. Управителят на НЗОК Дечо Дечев също посочи, че тромавата процедура за отпускане
на средствата не е попречила на лечението на детето, но подчерта, че Касата няма да подписва
документи при непълна документация. Именно такива обвинения отправи НЗОК към ИСУЛ във
връзка със случая. Според институцията болницата е предоставила едва на 18 юни исканата от
Касата цена на медикаментите. От ИСУЛ отхвърлиха обвиненията и подчертаха, че имат писмени
доказателства в своя защита. Според здравния министър причината за забавянето в плащането е
била, че НЗОК е искала от болницата документ за цената на приложеното на Мария лекарство, а
точно в момента продуктът е липсвал в болничната аптека и болницата не е можела да предостави
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цена, но след като се е получило, я е представила. Всичко това обаче се е случило след
прекратяването на лечението на момиченцето заради влошеното му състояние.
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