София 1124
Ул. „Леонардо да Винчи” 4Б, ет.2
Тел.: (02) 951 59 78
http://dfbulgaria.org

Български дарителски форум обединява големи благотворителни фондации и социално
отговорни компании в България, които отделят ресурси за благотворителност и така променят
средата, в която живеем.

МЕДИЕН МОНИТОРИНГ НА БЪЛГАРСКИ ДАРИТЕЛСКИ ФОРУМ
теми:
БЛАГОТВОРИТЕЛНОСТ, КОРПОРАТИВНА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ

26 май – 2 юни 2017
СЪДЪРЖАНИЕ:
Новини за членове на БДФ................................................................................................... 4
Бербатов: Развълнувам съм, правим нещо за бъдещето на децата ни ................................... 4
PAMPERS дари неонатално оборудване и пелени на 20 родилни отделения в България ........ 4
Д-р Милен Врабевски, Росен Плевнелиев и евродепутатът д-р Андрей Ковачев - при
българската общност ........................................................................................................... 5
БНТ СНИМА РЕПОРТАЖ ЗА ПРОЕКТА "СВЯТ БЕЗ НАСИЛИЕ" ................................................... 5
Първокласници с дарение за свои връстници от Сирия ......................................................... 6
Подписаха договорите за спонсорство по проектите на Мтел еко грант ................................ 6
Благотворителен спектакъл във Велико Търново подкрепя двойки с репродуктивни
проблеми ............................................................................................................................. 7
Публикуван е петнадесетият годишен отчет на ФРГИ ........................................................... 7
На 1 юни NOVA посвещава ефира си на децата .................................................................... 7
Започва кампания „За още едно дете“ .................................................................................. 7
Вижте какво представлява проектът „Приеми бъдещето“ на „Мтел“...................................... 8
Фондация „Искам бебе” благодари на Даниел Панов за трайната подкрепа .......................... 9
„Промени историята!“ - дарителска кампания на Уницеф ....................................................10
В Еко Свят- "Дни на добри дела", повече туристи в Белоградчик, пеша и с колело до
Околчица ............................................................................................................................10
Общи новини ......................................................................................................................10
Цял свят дарява за Клиниката по детски болести в УМБАЛ "Свети Георги" ..........................10
Болницата в Кърджали получи дарение – 3 апарата за хемодиализа ...................................11
Зонта клуб в подкрепа на младите таланти .........................................................................11
Местен бизнесмен пое таксата на 10 участници от Габрово в летен камп ............................12
С дарение от американски инвеститор ремонтират Детската млечна кухня в Добрич...........12
БДФ / МЕДИЕН МОНИТОРИНГ
С подкрепата на фондация „Америка за България”

1

София 1124
Ул. „Леонардо да Винчи” 4Б, ет.2
Тел.: (02) 951 59 78
http://dfbulgaria.org

Бербатов раздава автографи на дарителите ........................................................................13
МОН се включва в инициативата на президента „Подкрепи една мечта“ .............................13
Текст под снимка ................................................................................................................13
КУБРАТ И ТЕРВЕЛ ПОДАВАТ РЪКА НА ДЕЦА ЗА 1 ЮНИ ........................................................13
Вместо подаръци за ЧРД: Немски банкер събира пари за детска болница ............................14
Деца рисуват за деца ..........................................................................................................14
ДАРИХА 150 ТОМА НА БИБЛИОТЕКАТА В ПЛОВДИВ .............................................................15
Маратонът с кауза на Даниел събра 6500 лева ....................................................................15
Благотворителен концерт „Деца пеят и танцуват за деца” ...................................................15
Благотворителен базар набира средства за деца в риск ......................................................16
Ден на репродуктивното здраве на 10 юни в Бургас ............................................................16
Нова спортна площадка ще бъде открита в двора на Дома за деца лишени от родителски
грижи „Княгиня Мария-Луиза“ в Пловдив ............................................................................16
Благотворителен спектакъл в Бургас събира средства за деца със специални потребности .17
Сдружение ,,1% промяна“ направи дарение на свищовския Център за рехабилитация ........17
В неделя: Приятели на Мариан организират благотворителен мач в помощ на лечението му
...........................................................................................................................................17
„Зрънце живот“ в подкрепа на двойките с репродуктивни проблеми ...................................18
Раздават благотворително хранителни продукти във Варна до края на месеца ....................18
Доброволци чистят плаж във Варненско преди полумаратон Камчийски пясъци ..................18
Стилиян Петров с гол в благотворителния мач на Хенрик Ларсон........................................18
Над 3000 лв. събраха на благотворителния мач за Мариан..................................................18
Пазарджик: 27 доброволци дариха кръв по време на организирана от БЧК-Панагюрище
кръводарителска акция .......................................................................................................19
Две принцеси в неравностойно положение .........................................................................19
Пловдив потъна в скръб! Почина един от най-емблематичните бизнесмени и бохеми ..........19
Благотворителен мач в помощ за Ники................................................................................19
18-годишна баскетболистка дарява парите от книгата си за клиника за животни ................20
Продължава благотворителният базар за децата в „Аспарухово“ .........................................20
Доброволци залагат вещите и дрехите си, за да помогнат на бездомничета ........................20
Holiday Heroes организира плажен волейбол между компании през юни ..............................21
Благотворителен концерт „Заедно за Децата на Каритас“ в подкрепа на “Каритас“ Русе ......21
Първата специализирана линейка за новородени и деца вече е у нас .................................21
Финансират неправителствени проекти до 2 000 лв. от бюджета на Община Добрич ..........22
Колело за смет, за дете велосипед ......................................................................................22

БДФ / МЕДИЕН МОНИТОРИНГ
С подкрепата на фондация „Америка за България”

2

София 1124
Ул. „Леонардо да Винчи” 4Б, ет.2
Тел.: (02) 951 59 78
http://dfbulgaria.org

Благотворително: Художници рисуват европейски столици .................................................23
Благотворителна инициатива във Враца..............................................................................23
800 евро събраха във Виена за социални центрове в Свищов ..............................................23
Деца играят благотворително "Алиса", събират пари за ремонт на клиника ........................23
Над 3570 тома събра кампанията "Дари книга, ела на театър" на Военния театър ...............24
Отварят кутията на добротворците на 31 май .....................................................................24
Националната мрежа за децата връчи наградите "Златна ябълка" .......................................24
По-доброто образование е гаранция за по-добрата ви реализация в живота, каза
президентът Радев пред абитуриенти..................................................................................25
Лекарка открива благотворителна изложба.........................................................................25
Братя Пулеви в подкрепа на деца на 1 юни (ВИДЕО) ...........................................................25
Над 8000 българи на концерт в подкрепа на Мадарския конник ..........................................26
460 деца са подпомогнати от Фонда за лечение за пет месеца ............................................26
Мая Манолова и известни певци дадоха старт на кампанията „Нашето дете“.......................26
БНТ започва инициатива „Прозорец към родината“ .............................................................26
НЕС ООД зарадва децата от ДГ „Буратино“ с нова автоматична отоплителна инсталация ....27
Голям интерес към акцията "Жълти стотинки" .....................................................................27
БФС ще подари на деца 1000 билета за мача на Бербатов...................................................28
Мониторингът се изготвя от Агенция MediaZoom по поръчка на БДФ. Материалите в него са авторски
публикации на съответната медия. Възможно е наличието на правописни, стилистични или
фактологични грешки в оригинала на източника. БДФ не носи отговорност за тях.

БДФ / МЕДИЕН МОНИТОРИНГ
С подкрепата на фондация „Америка за България”

3

София 1124
Ул. „Леонардо да Винчи” 4Б, ет.2
Тел.: (02) 951 59 78
http://dfbulgaria.org

Новини за членове на БДФ
Бербатов: Развълнувам съм, правим нещо за бъдещето на децата ни
www.news.data.bg | 28.05.2017
Голмайстор номер 1 в историята на националния ни отбор - Димитър Бербатов, раздаде автографи в
столично заведение. Футболната ни звезда призова хората да напълнят Националния стадион "Васил
Левски", за да помогнат за каузата на децата. "Развълнуван съм преди това събитие. Все пак ще се
видя с много приятели, с хора, с които съм играл. Развълнуван съм, защото правим нещо за
бъдещето на децата ни", заяви Бербо пред журналистите. "Като напълним стадиона, ще видят
хората, че си струва. Ще има разнообразна и интересна програма. Сега не мога да кажа за нови
футболни звезди. Те се обявяват по определен принцип. Продължаваме да говорим с хора, с други
вече е говорено и ще бъдат обявени скоро", довери той. "Все още има билети. Хората могат да
отидат да си купят, защото ще станат дарители за каузата на децата. (…) Направи една малка, но
огромна крачка към бленуваната среща с някои от твоите любимци, които най-големият, найдобрият и най-успешен български футболист през новото хилядолетие - Димитър Бербатов, е
поканил на благотворителното си шоу на 14 юни. Включи се в играта на Fibank и Sportal.bg на
http://berbatov.sportal.bg и превърни Мача на годината в Мига на своя живот…

PAMPERS дари неонатално оборудване и пелени на 20 родилни отделения в България
www.pressbox.bg | 29.05.2017
Двадесет града получиха дарение от Pampers на неонатално оборудване и пелени за новородени по
повод единадесет годишнината на партньорството между Pampers и УНИЦЕФ в кампанията 1
опаковка = 1 ваксина. Благодарение на кампанията 20 родилни отделения вече могат да осигурят подобри условия за майките и техните бебета в най-деликатния момент от живота им.
20-те болници, които получиха столове за родилки, легълца и пелени за новородени са: МБАЛ
Бургас, УМБАЛ Русе, МБАЛ Перник, МБАЛ „Др. Братан Шукеров“ Смолян, СБАЛАГ “Майчин дом“
София, УМБАЛ „Георги Странски“ Плевен, МБАЛ „Св. Ана“ Варна, МБАЛ Шумен, МБАЛ „Иван
Селимински“ Сливен, МБАЛ Пловдив, УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович“ Стара Загора, МБАЛ
Добрич, МБАЛ Хасково, МБАЛ Търговище, МБАЛ „Иван Скендеров“ Гоце Делчев, МБАЛ „Д-р Стамен
Илиев“ Монтана, МБАЛ Благоевград, МБАЛ Силистра, МБАЛ Пазарджик и МБАЛ Велинград.
20-те града бяха избрани от българските родители чрез гласуване в специално приложение в
официалната Facebook страница на Pampers България през декември 2016г. Гласовете бяха
определени на база най-много събрани гласове и УНИЦЕФ не участва в избора им. Pampers
благодари на всички родители, които се включиха в гласуването и помогнаха да бъдат избрани
градовете, които да получат помощ в името на по-добър живот на майките и децата в България.
„С благодарност към P&G и кампанията на Pampers и УНИЦЕФ, за поредният жест на хуманност и
съпричастност, насочен към най-малките и крехки наши пациенти. Дарените легла за новородени,
пелени и специални столове за родилки ще подпомогнат както работата на медицинските
специалисти за адекватна и съвременна грижа за новородените деца, така и създаването на
максимално удобство на майките веднага след раждането. Столовете ще бъдат позиционирани в
Сектор за специални грижи на отделението, при което ще се осигурят оптимални условия за кърмене
и контакт с бебето“, споделя д-р Таня Праматарова, Началник Неонатологично отделение при МБАЛ
„Иван Селимински“, град Сливен.
Подкрепата, която получиха 20-те родилни отделения в България под формата на неонатално
оборудване и пелени за новородени, е знак на благодарност към всички български родители, които
се включиха в кампанията. Така Pampers продължава своя дългосрочен план за осигуряване на още
по-добра грижа за бебетата и техните майки.
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За кампанията „1 опаковка = 1 ваксина“
Pampers и УНИЦЕФ, партньори от 11 години, показват чрез кампанията „1 опаковка = 1 ваксина, че
със съвместни усилия светът може да бъде по-добро място за майките и техните деца.
Веднъж заразен с неонатален вирус, организмът никога не може да бъде излекуван. За 67 милиона
жени все още съществува риск от тази всъщност лечима болест и е все още главна причина за
детската смъртност заради липсата на адекватни здравни услуги, имунизации и хигиенни практики.
Въпреки че вирусът е предотвратим чрез една единствена ваксина, 49 000 хиляди новородени
умират всяка година от неонатален тетанус. Това означава, че в тези страни на всеки 11 минути
умира по едно бебе. За 11 години годишната смъртност от неонатален тетанус при новородените е
намаляла с повече от 60%. Благодарение на милиони бебета по света, от началото на кампанията „1
опаковка = 1 ваксина“ Pampers помага на УНИЦЕФ да елиминира неонаталния тетанус в 19 страни.

Д-р Милен Врабевски, Росен Плевнелиев и евродепутатът д-р Андрей Ковачев - при
българската общност
www.epicenter.bg | 29.05.2017
На 29 май д-р Милен Врабевски, председател на Фондация Българска Памет, бе на посещение в
градовете Билища и Корча, Република Албания. Това е втора визита на д-р Врабевски в Албания, в
рамките на два месеца, а целта му бе да продължи разговорите и срещите, свързани с планирани
съвместни инициативи между местни организации и Фондация Българска Памет. Второто ходене
на д-р Врабевски в Билища и Корча, бе съвместно с Росен Плевнелиев, Президент на България (20122017г.) и председател на фондация „Решения за бъдещето“ и евродепутата д-р Андрей Ковачев,
който активно работи в ЕП за признаване на нашето малцинство в Албания. В рамките на
посещението в областния град Корча, се проведоха срещи с кмета Нико Пелеши, представители на
местната власт, на българската общност и ученици и учители от местното училище. В град Билища,
д-р Врабевски, г-н Плевнелиев и д-р Ковачев, проведоха среща с кмета на града г-н Бледион
Налбати, който изрази своето желание за по-нататъшно сътрудничество за общи инициативи с
Фондация Български Памет и фондация „Решения за бъдещето“ и подчерта добрите отношения
между българи и албанци на територията на общината. След което бе проведена среща с директора
на училище „Дритъро Аголи“ в гр. Билища, както и с ученици и учители от паралелките с изучаване
на български език. На срещите в Билища и Корча присъстваха и председателя на Дружеството за
албанско-българско приятелство Димитри Никола, зам.председателя Ервис Талюри и секретаря Яни
Никола. По време на своята визита в Албания д-р Милен Врабевски заяви готовност да продължи да
подкрепя работата на неправителствените организации и българската общност и направи дарения за
местните училища. Посещението на д-р Милен Врабевски в албанските градове и срещите с
представители на местната власт и българската общност са част от дейността на Фондация Българска
Памет, свързана с реализирането на образователни инициативи за интеграция и социализация на
българските общности от историческата ни диаспора.

БНТ СНИМА РЕПОРТАЖ ЗА ПРОЕКТА "СВЯТ БЕЗ НАСИЛИЕ"
Нова Добруджанска трибуна, Добрич | 31.05.2017 | Стр. 6
Журналистката Мария Чернева от БНТ, заедно със своя екип, гостува НА ФОНДАЦИЯ "Ръка за помощ,
за да заснеме какво се случва по проект "Свят без насилие", съобщиха от неправителствената
организация. Екипът посети едно от партньорските училища - СУ "Димитър Талев", и успя да се
срещне с част от участниците в проекта, за да чуе какво имат да споделят.
Проект "Свят без насилие" се осъществява с подкрепата на Фондация "Работилница за граждански
инициативи" по програма "Дъга" 2015-2017, с финансовата подкрепа на Фондация "Велукс". Целта
на проекта е да се създаде модел на детско и младежко участие в две училища в Добрич, като в
процеса участват деца, родители, учители, доброволци към Фондация "Ръка за помощ", медии и
граждани.
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Цели се мобилизиране и овластяване на деца и младежи за пряко участие в процеса на изграждане
на позитивна среда без насилие в училище, както и популяризиране сред обществеността на
проблемите с насилието и агресията в училищата и начините за тяхното преодоляване. В проекта
участват 24 доброволци от Център за работа с доброволци към Фондация "Ръка за помощ". Той
продължава от септември 2015 г. до август 2017 г.

Първокласници с дарение за свои връстници от Сирия
www.btvnovinite.bg | 30.05.2017 | 20:23
Открит урок по доброта изнесоха първокласници от 105-то училище в София. Децата бяха поканили
на гости свои връстници от Сирия, а заедно с родителите си бяха събрали дарения за децата
бежанци. Както всяко приятелство и това започна със запознанство. На открития урок "Приятелство
без граници", част от програмата "Научи се да даряваш" на Българския дарителски форум, бяха
поканени и родители. Крум Петров е обсъждал неведнъж темата "бежанци" с дъщеря си Мая:
„Стремим се да я учим на толерантност, на възприемане на другите независимо от това как
изглеждат, какъв цвят им е кожата. Бежанците имат нужда от възприемане и от добро отношение”.
10-годишната Алямама вече учи у нас. Тук е от 2 години, почти не помни родната Сирия, но вече има
нови приятели в София. „Точно деца трябва да се заведат и при големите хора, и при политиците, за
да им покажат, че всъщност всички ние сме равни. Ние сме хора. Никой не избира къде да се ражда,
какво да му се случва, как да се спасява от него, какво да преживява”, смята класният ръководител
на IГ клас Ели Георгиева. Символ на новото приятелство стана едно дръвче, което децата засадиха
заедно.

Подписаха договорите за спонсорство по проектите на Мтел еко грант
www.computerworld.bg | 30.05.2017
Телекомът финансира четири проекта за подпомагане на екологията и биоразнообразието с близо
25 000 лева, като в инициативите ще участват повече от 4500 деца и младежи.
Илияна Захариева, директор „Корпоративни комуникации“ в Мтел и представители на
организациите, които до края на годината ще реализират четирите екологични проекта, които
получиха финансиране от Мтел еко грант през 2017 година, подписаха на 30 май договорите за
спонсорство. Повече от 4500 деца и младежи ще участват в четирите инициативи. Грантът е част от
програмата за социална отговорност на компанията „Природа с бъдеще“ и се осъществява в
партньорство с Фондация BCause (доскоро Фондация „Помощ за благотворителността в България“ ФПББ). Общата сума, която програмата отпусна тази година, е близо 25 000 лева, като всеки от
проектите получи до 7 хиляди лева за реализирането на своите идеи. Конкурсът се провежда за
девета поредна година. Прочетете още: Четири екопроекта ще получат финансиране по програмата
Мтел еко грант Първата кандидатура, която получи финансиране от програмата, е на Българска
фондация „Биоразнообразие“. Проектът цели създаване на знания за българските биосферни
паркове, които са част от световната мрежа на ЮНЕСКО. Той ще обхване ученици между 14 и 18
годишна възраст от населените места в близост до четирите новосъздадени биосферни парка
“Сребърна” (Силистра), “Узундуджак” (Малко Търново), “Червената стена” (Асеновград) и
“Централен Балкан” (Троян), които ще се включат в дейности, свързани с повишаване на уменията и
знанията им и с популяризиране на биосферните паркове. Идеята на Фондация „Училище за
природата“ и читалище „Култура 1932“ от село Влахи до Кресна за променя на обществената нагласа
към защитените видове е втория проект, който ще бъде реализирана чрез Мтел еко грант. Това ще
стане чрез провеждането на еко лагери за децата и учениците, както и презентации за възрастните и
родителите на тема предпазването на защитените видове. Третият проект тазгодишното издание на
Мтел еко грант е на национално читалище „Н.Й. Вапцаров“ от град Хасково. Той има за цел също да
повиши информираността и знанията на учениците, учителите и родителите по отношение на
опазването на околната среда, но комбинира умело ползването на новите технологии с работата
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сред дивата природа. Проектът включва изработването на комикс от децата и използване на
мобилното приложение за наблюдение на птици в природата SmartBirds (финансирано от предишно
издание на Мтел еко грант). Последният проект, който получи финансиране по програмата на
телекома е на Сдружение за дива природа „Балкани“. Тяхната идея включва използването на
фотокапани и дрон, с който децата и учениците от софийското 51 СУ „Елисавета Багряна“ да могат да
се запознаят по-отблизо с дивите животни в района на Драгоманското блато и Чепън планина. Общо
37 проекта се състезаваха за финансиране по програмата, като до финалния кръг достигнаха седем.
Жури, съставено от професионални природозащитници, общественици и социални предприемачи
избра четирите най-стойностни от тях, които да получат средства по „Мтел еко грант“.

Благотворителен спектакъл във Велико Търново подкрепя двойки с репродуктивни
проблеми
www.bulbox.net | 30.05.2017
Тази вечер в 18,30 ч. във Велико Търново ще бъде представен благотворителният спектакъл
„Йерма”. Постановката на артистите от Университетския театър към Нов български университет ще
бъде на сцената на читалище „Искра”. Средствата, събрани от продажбата на покани и билети, ще
бъдат дарени изцяло на фондацията „Искам бебе” и в частност - на двойка.

Публикуван е петнадесетият годишен отчет на ФРГИ
www.ngobg.info | 30.05.2017
Какво постигнахме през изминалата година, петнадесетата юбилейна в историята ни, четете в нашия
годишиния отчет за 2016 г. Запознайте се с историите на хората и организациите, които подкрепяме.
Вижте какви са резултатите от нашата работа по различните ни програми и фондовете, които
управляваме. Научете още какво постигнахме в сферата на дарителството. Фокус в юбилейното
издание на отчета е 15-та годишнина, която Фондация „Работилница за граждански инициативи“
отбеляза през 2016 г. През своята петнайсетгодишна история, „Работилница за граждански
инициативи“ е подкрепила 1 145 организации, а броят на финансираните проекти е 1 186. Размерът
на отпуснатите средства за финансиране на проекти е повече от 5,5 милиона лева, а малко над 2,5
милиона лева са привлечени от местни дарители за финансираните проекти. Организациите, които
са повишили своя капацитет по време на обученията, организирани от ФРГИ са над 1 500.
Използваме публикуването на годишния ни отчет и като още един повод да благодарим.
Благодарим за доверието и подкрепата на всички дарители, партньори, приятели, доброволци, на
екипите на финансираните организации, както и на членовете на Настоятелството. Без тях, всичко
постигнато нямаше да бъде възможно. Всяка година Фондация „Работилница за граждански
организации“ изготвя и публикува пълен отчет на дейностите си през изминалата година, защото е
убедена, че това е един от начините да се работи в името на пълната прозрачност и отчетност на
гражданските организации.

На 1 юни NOVA посвещава ефира си на децата
www.bulbox.net | 31.05.2017
Стартът на ПРОМЯНАТА 2017/2018, малки водещи на “Здравей, България” и Новините на NOVA, "На
кафе" с най-голямата детска рисунка, създадена в ефир, благотворително издание на “Семейни
войни” и още много изненади очакват зрителите в Международния ден на детето утре.

Започва кампания „За още едно дете“
www.novinata.bg | 31.05.2017
Информационна кампания за популяризиране на донорството на репродуктивен материал под
надслов „За още едно дете“ започва във Варна и региона. Инициативата е на Община Варна и
фондациите „Искам бебе“, „Майки за донорство“ и „Българска памет“. Тя ще обхване различни
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образователни, медицински и културни институции –учебни заведения, университети и др., където
ще се организират лекции, информационни срещи, консултации, благотворителни базари. Първите
заявили участие да се включат са МБАЛ „Надежда“ – София, с екипа на д-р Георги Стаменов, и МЦ
„Св. Иван Рилски“ – Тутракан, с екипа на д-р Любомир Бойчев – водещи специалисти по
репродуктивна медицина.
Община Варна е една от първите в България, която създаде фонд „Инвитро“ и подпомага финансово
двойки с репродуктивни проблеми, които използват донорски материал. Активен партньор е на
фондация „Искам бебе“, която провежда постоянни информационни кампании за новостите в
асистираната репродукция, отговорното родителство, образование, демографски проблеми, детско
и майчино здраве. Фондация „Майки за донорство“ от 3 години инициира социално-обществени
дискусии и кампании за информиране на обществото по темите за донорството на репродуктивен
материал. Основателят на фондация „Българска памет” д-р Милен Врабевски, е първият дарител на
„Искам бебе” и постоянен спомоществовател на инициативи на организацията.
В периода от 1-ви до 4-ти юни от 10ч. до 20ч. на входа на Морската градина ще се проведе
традиционния благотворителният базар на Фондация „Искам бебе“. Инициативата се провежда за
четвърта поредна година, като събраните средства ще подпомогнат двойка с репродуктивни
проблеми. Събраните през 2016г. пари помогнаха на едно семейство от Варна, което днес се радва
на своето бебе.

Вижте какво представлява проектът „Приеми бъдещето“ на „Мтел“
www.economy.bg | 31.05.2017
Вижте видео от награждаването на „Мтел“ от церемонията на Наградите за отговорен бизнес 2016
По-рано тази година Българският форум на бизнес лидерите връчи своите Годишни награди за
отговорен бизнес 2016. Целта на инициативата е да отличи и популяризира забележителния принос
на отговорния бизнес към обществото чрез подкрепа за области като образование, екология,
развитие на служителите и много други, а и да насърчи все повече фирми да развиват социални
инициативи. В 14-то издание на конкурса участваха 84 проекта, осъществени от 57 компании, в шест
категории. В Economy.bg отново ще ви представим инициативите, които бяха отличени с награда.
Ще разкажем за проектите, как са били реализирани и какви резултати са постигнали, за да могат
повече хора да се запознаят с инициативите, които реализират компаниите в България като част от
политиката си за корпоративна социална отговорност. Журито на конкурса определи за победител в
категория „Инвеститор в обществото” проекта на „Мтел“. Повече за проекта разказва Ваня
Божилова-Стоянова, експерт „Външни комуникации“ в компанията. Моля, опишете проекта с три
думи. Приемната грижа спасява. А как бихте го описали в три изречения? Програмата е
дългогодишен ангажимент (2011 г.) на „Мтел“ към развитието на приемната грижа в България като
алтернатива на отглеждането на деца в институции. Има за цел да подкрепи развитието на децата в
нужда чрез най-сигурния инструмент за това – семейството, което ги обгражда с обич и подкрепа, за
да усвоят социални модели на поведение и да развият своя потенциал за независим живот.
Програмата подкрепя не само децата, но и приемните семейства и професионалистите, които
работят с тях. Как беше реализиран и какви са резултатите от него? Програмата стартира в края на
2011 година и се осъществява вече пет години. Основен наш партньор е Националната асоциация за
приемна грижа, която обединява усилията на приемни родители, неправителствени организации и
партньори за намаляване на броя на изоставените деца и осигуряване на истинско детство за деца в
риск от изоставяне или живот в социални домове. Инвестициите на „Мтел“ в програмата са насочени
едновременно към подкрепа за деца и семейства и към популяризиране на приемната грижа. За пет
години заедно с НАПГ сме подкрепили над 1200 деца и над 600 семейства. През 2015-а проведохме
мащабно изследване, което показа, че разпознаваемостта и авторитетът на приемната грижа се
увеличават. На базата на резултатите от изследването избрахме и дейностите за 2016-а година. Сред
тях са стартът на Национална телефонна линия по приемна грижа, която предоставя психологически
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и юридически консултации, Трета национална среща по приемна грижа за професионалисти и
приемни родители, летни детски лагери за 150 деца и семейства, младежки лагери за кариерно
ориентиране за 30 младежи, вечеря за 14 абитуриенти с мениджърите на компанията, които
осигуриха техните бални костюми с лични средства, фотоизложба „Детство в приемна грижа“ в
Пловдив, Стара Загора, Бургас и учебни пособия и раници за 158 ученици, от които 22-ма
първокласници. Не на последно място, през 2016 година учредихме награда „Спасители на
детството“, която отличава семейства и професионалисти – повече от 200 от тях присъстваха на
церемонията по награждаване. Служителите на „Мтел“ също участват активно в програмата – те
даряват по ведомост средства за стипендии на приемни деца отличници, осъществяват
професионално ориентиране и консултиране на младежите от приемни семейства, организират
кампании – за набиране на великденски и коледни подаръци за над 500 деца, кампании за
предметни дарения. Какви ресурси бяха вложени? От началото на програмата „Мтел“ е инвестирал
над 300 000 лева в нея. Отделно от това служителите са вложили над 200 ч. доброволен труд и са
направили много лични дарения. За 2016 г. инвестираната от компанията сума като дарение,
организация на различни дейности и закупуване на материали надхвърля 60 000 лева. Отделно от
това са предметните дарения за приемни семейства в беда и за празници от служителите. Това е от
гледна точка на цифри. За нас корпоративната социална отговорност не е просто даряване на
средства, а истински дългосрочен ангажимент да помогнем и да направим промяна. Затова
спокойно мога да кажа, че основният ресурс, който сме вложили, е сърцето ни – на всички колеги и
партньори, с които сме работили по проекта досега и ще продължаваме да работим и занапред.
Какво не знаят хората за вашата компания? Ние сме част от ежедневието на хората и държим на
честните и открити взаимоотношения, затова не мисля, че има нещо, което хората не знаят за нас.
Може би е по-малко известно, че за 20 години сме инвестирали над 3,5 милиарда лева в развитие на
технологиите и в подкрепа на обществото. И че основен двигател за това са служителите – моите
колеги, които наистина са страхотни професионалисти с големи сърца.

Фондация „Искам бебе” благодари на Даниел Панов за трайната подкрепа
www.dariknews.bg | 31.05.2017
Фондация „Искам бебе” благодари на кмета на Велико Търново Даниел Панов за оказваната трайна
подкрепа на дейностите на неправителствената организация. Със специален плакет бе подчертана
съпричастността на Панов към каузата „Да се раждат повече жадувани деца в България”. Във
вечерните часове на 30 май Велико Търново бе домакин на благотворителния спектакъл „Йерма”,
организиран от фондация „Искам бебе” и Университетския театър към Нов български университет.
Всички приходи, събрани от продадените покани и билети за постановката, ще бъдат дарени на
фондацията и в частност – на двойка от града с репродуктивни проблеми. По инициатива на Даниел
Панов Община Велико Търново оказва постоянна финансова подкрепа на семейства, нуждаещи се от
ин-витро процедури. Близо 84 000 лева са средствата за тази година, заложени в специализирания
фонд към общинската програма за асистирана репродукция. Увеличението спрямо 2016 г. е с близо
20% - тогава бюджетната рамка бе 70 000 лева. Със средствата ще бъдат подкрепени усилията на
двойки от Велико Търново с репродуктивни проблеми. Над 13 000 лева от общата сума бяха събрани
от дарения по време на миналогодишния Коледен благотворителен бал на Даниел Панов.
Финансова подкрепа оказа и благотворителна фондация към Международен женски клуб - София.
Програмата за асистирана репродукция е създадена през 2011 г., като заделените средства тогава са
30 000 лева. Провежданата от Даниел Панов и екипа му социална и здравна политика доведе до
трайно увеличение на бюджета за фонд „Ин-витро”, който достигна 70 000 лева през миналата и 84
000 лева през настоящата година. 45 са новородените бебета, чиито родители са били част от
програмата от началото й до днес. Сред пеленачетата има и десет двойки близнаци.
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„Промени историята!“ - дарителска кампания на Уницеф
www.mamaninja.bg | 02.06.2017
УНИЦЕФ в България стартира онлайн кампания за набиране на средства под надслов “Промени
историята”. Избраното послание цели да привлече общественото внимание към проблемите на найуязвимите деца в страната и да даде гласност на правото на всяко дете на семейна среда,
образование, закрила и защита от насилие. Кампанията представя момичетата и момчетата като
герои в мрачна приказка и призовава съмишлениците на организацията – личностите и компаниите,
които могат да се застъпят за детските права – да влязат в ролята на „добрата сила“, която идва на
помощ и дарява надежда за по-добро бъдеще. Всеки желаещ може да подкрепи каузата, като дари
еднократно онлайн или стане БЛАГОДЕТЕЛ с месечни дарения към УНИЦЕФ през уеб страницата на
кампанията. Събраните средства ще подпомогнат благосъстоянието на децата в България, а
тревожните факти сочат, че предизвикателствата са големи, но могат да бъдат преодолени с
редовната подкрепа на дарителите и партньорите на УНИЦЕФ….

В Еко Свят- "Дни на добри дела", повече туристи в Белоградчик, пеша и с колело до
Околчица
www.bnr.bg | 01.06.2017
Жители на две села- Долни и Горни Вадин, в община Оряхово, се обединиха в една обща
инициатива- "Дни на добри дела" на Фондация Лале. И двете населени места са по поречието на
Дунав и от двете села се откриват невероятни гледки към реката. Едно от тези места, в близост до
реката, вече е облагородено и може да се ползва за отдих и почивка. "Решихме тази година между
двете села, т. е. на влизане от Горни Вадин в Долни Вадин да изчистим един терен, който някога
беше сметище и се опитваме няколко години подред да го почистваме и да го поддържаме да не е
сметище. И решихме двете села да се съберем, да изчистим и да направим едно място за отдих с
масичка, пейчици и там монтирахме и къщичка за книги. Нашето читалище предостави десетина
книги и няколко списания, които периодично ще обновяваме. Наши партньори в това начинание
бяха кметствата, читалището в Горни Вадин и Илиян Андонов- предостави чакъл, с който направихме
пътечка и обособихме мястото, където са пейките и масичката", разказа за съвместната инициатива
секретарят на читалище "Съзнание" в Долни Вадин Анелия Спасова. Засадени са и 100 фиданки
акация. Инициативата "Подадена ръка между две села" реализираха успешно доброволци от Долни
и Горни Вадин.

Общи новини
Цял свят дарява за Клиниката по детски болести в УМБАЛ "Свети Георги"
www.marica.bg | Банкерът Нико Димитров направи щедър жест за болните деца в УМБАЛ "Свети
Георги" | 26.05.2017
Щедро дарение от немския банкер Нико Димитров ще получи Клиниката по детски и генетични
заболявания към УМБАЛ „Свети Георги”. Вчера дарителят се срещна с ръководителя на клиниката
проф. д-р Иван Иванов, който в присъствието на завеждащите на всички отделения му връчи Писмо
на благодарност. И по този начин изрази признателност за благородната инициатива. „Господ да
закриля вас и семейството ви. Вие сте модел за хуманност. Щастие е за нашата клиника, че дори от
3000 километра разстояние мислите за нас”, каза проф. Иванов. Инициативата е по повод 60годишнината на Нико Димитров, която той ще отпразнува в родния град на баща си проф. Никола
Димитров - световноизвестен инженер с изключителен принос в антиземетръсното строителство.
Поканил е 60 гости от целия свят. Поел е разходите им по пътни и престой. Но вместо подаръцие
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апелирал да се съберат средства, които ще отидат в полза на клиниката. За целта е открил специална
дарителска сметка, която ще бъде затворена на 10 юни и тогава ще стане ясна събраната сума.
Дарителят има специално отношение към Клиниката по детски и генетични заболявания към УМБАЛ
„Свети Георги”. Той е първи братовчед на доц. Нарцис Калева-Ходжева, ендокринолог в лечебното
заведение. Леля му Анна Калева също е работила тук в периода от 1950 до 1985 г. Работата на леля
Анна винаги издигала на пиедестал цялата лекарска професия и педиатричната специалност в
частност. „Средствата ще бъдат използвани за ремонт на материално-техническата база и закупуване
на апаратура”, посочи проф. Иванов. И отбеляза, че това е най-голямата детска клиника у нас, в която
се лекуват всички групи заболявания - белодробни, ендокринологични, ревматологични,
гастроентерологични, неврологични, кардиологични, хематологични, нефрологични, спешни,
вродени метаболитни. Годишно се хоспитализират над 5000 малки пациенти. „Въпреки че съм роден
в Германия, много обичам България. Многократно съм идвал тук, при моята братовчедка. Имам
бизнес в Пловдив и чувствам тази страна като моя. Радвам се, че мога да помогна, защото самият аз
имам 4-годишна дъщеря и знам колко е важен трудът на педиатрите”, каза развълнуван Нико
Димитров. Това не е първото му дарение. През 2004 г., когато от този свят си отива майка му, той
апелира близките вместо венци и цветя да дарят парите на Клиниката по детски и генетични
заболявания към УМБАЛ „Свети Георги”. Със събраната сума тогава са закупени три апарата
"Сименс" за Интензивно отделение, които работят и до днес.

Болницата в Кърджали получи дарение – 3 апарата за хемодиализа
www.antenneair.eu | От gissen | 26.05.2017
Три апарата за лечение на бъбречно болни дари на отделението по хемодиализа в МБАЛ „Д-р
Атанас Дафовски” в Кърджали Али Арда, член на Управителния съвет и координатор на Тракия на
турската фондация „Бъбреци”. Благотворителна иницатива се реализира със съдействието на
общинския съветник от Кърджали Ферди Мурад. Лично той със специализирана линейка,
предоставена от болницата в Кърджали, отиде в Центъра по диализа „Х.Хюсеин Терзи” в турския
град Текирдаг, за да взема дарените апаратури.
„Чувствам се много горд, че успях да осъществя връзката между фондацията и нашата болница, за да
се осъществи тази благотворителна дейност. Ако по този начин съм успял да направя нещо за хората,
които се лекуват в болницата, то това е щастие за мене”, сподели Ферди Мурад.

Зонта клуб в подкрепа на младите таланти
www.nbp.bg | 26.05.2017
След благотворителен концерт с участието на Стефан Вълдобрев и „Обичайните заподозрени“
осигурява бъдещи 10 стипендии по хиляда лева
Благотворителният концерт „С любов към бъдещето на България“ на Зонта клуб-Стара Загора, който
се проведе на 13 май в Държавна опера-Стара Загора, помогна за осигуряване на 10 стипендии по
1000 лв. на деца с изявени таланти. „Уникална споделена емоция – докосващ благотворителен
концерт, организиран от клуба ни със Стефан Вълдобрев и „Обичайните заподозрени“! Залата на
най-голямата и красива Опера на Балканите бе пълна с усмихнати хора, на крака, обединени в
подкрепа на старозагорските талантливи деца! Респект и огромни благодарности за всички, които
присъстваха, за Стефан и групата, за съдействието на Община Стара Загора, на „Мини Марица
Изток“, на „ТЕЦ 2“, на приятелките от Зонта клубовете от другите градове в България. Благодарности
за подкрепата на фирми и организации, приятелски клубове в града ни… Благодарности от сърце и
за всички, станали част от събитието, които ни помогнаха и ни се довериха. ЗАЕДНО успяхме в
каузата на Зонта – десет бъдещи окрилени и щастливи деца стипендианти, сподели след концерта
Надежда Чакърова-Николова, президент на Зонта клуб-Стара Загора.
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За светлия празник 24 май, поздравявам просветните и културни дейци, всички наши партньори и
приятели. Желая им много здраве, творческо вдъхновение и оптимизъм, казва още Надежда
Чакърова-Николова.

Местен бизнесмен пое таксата на 10 участници от Габрово в летен камп
www.gabrovonews.bg | 26.05.2017
Летният ученически лагер „Предприемачът като откривател“ получи дарение от габровски спонсор,
благодарение на което таксата за 10 ученици от Габрово ще бъде намалена от 240лв. на 140 лв.
Едноседмичният летен лагер стартира на 16 юли и ще продължи до 23 юли в Архитектурноетнографския резерват Боженци , като кани за участие 25 ученици от Габрово и страната на възраст
от 15 до 18 години.
„Предприемачът като откривател” е програма, чрез която в продължение на една седмица
учениците ще развият своето икономическо мислене и опознаят колко е важен морала в постигането
на желаната печалба. Заниманията в творчески игри всред зеленината на китното Боженци са
основният метод за разбирането на факторите за успех в бизнеса.
Лагерът цели да формира в учениците представата за предприемачеството като съвкупност от
ценности, като мотивация, страст, креативно и творческо мислене. Успели, млади предприемачи ще
споделят своя опит и ще мотивират учениците да преследват своите мечти.
Таксата за участие е в размер на 140 лв. за ученици от Габрово и 240 лв. за участници от цялата
страна и включва едноседмично хотелско настаняване, изхранване (закуска, обяд и вечеря) и учебни
материали, а лекторите ще работят безвъзмездно за каузата – развитие на предприемаческото
мислене сред младите хора.
За допълнителни въпроси и записване: iliev@bauersax.org / +359 894 616 416 /
https://www.facebook.com/otkrivateli/#
Първият по рода си ученически лагер за предприемачество се организира от Индъстри Уоч чрез
фондация Бауерзакс – Пловдив, с подкрепата на Община Габрово чрез Областен информационен
център – Габрово.

С дарение от американски инвеститор ремонтират Детската млечна кухня в Добрич
www.dobrich.topnovini.bg | 26.05.2017
Американската компания „Есетере“, която преди година инвестира в дестилерия за етерични масла
в Добрич, ще финансира мащабен ремонт на Детска млечна кухня в града, съобщиха от общинската
администрация. Тя дарява 27 000 лева, с които ще се извърши цялостна подмяна на стенната
облицовка /фаянс/, на подовата настилка в помещение „Топла кухня“. Ще бъдат сменени изцяло ВиК
и ел. инсталациите, ще се изгради кухненска аспирация. Предвижда се закупуване на кухненско
оборудване - кухненски мивки, работни маси и сладкарски конвектомат. Това ще осигури бързо и
навременно подготвяне на десерти, съгласно изискванията на Министерство на здравеопазването за
приготвянето на висококачествена и здравословна храна, съобразена с възрастта на потребителите,
посочват от Общината. От там съобщиха, че строително-ремонтни дейности с такива мащаби не са
извършвани от 1972 година. През 2012 г. с общински средства е реновирано частично едно от
помещенията и са подменени кухненските уреди. Във връзка с ремонта, както Topnovini.bg вече
съобщи, от 1 до 30 юни Детска млечна кухня в града няма да работи. Детската кухня всеки ден
приготвя храна за две възрастови групи - около 1000 - 1200 порции. Предлага се тристепенно меню,
съобразено с препоръчителните дневни норми за консумация на основните хранителни продукти,
като плодовете и зеленчуците са съобразени със съответния сезон. От тази услуга се възползват
около 400 потребители. След приключване на дейностите условията за работа в Детската кухня ще се
подобрят и ще се разнообрази менюто на децата. С този мащабен ремонт Община Добрич
продължава съвместната инициатива с „Есетере“ ЕООД, която датира от две години, да направим
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децата на Добрич щастливи и да подобрим услугите за тях, посочват още от общинската
администрация.

Бербатов раздава автографи на дарителите
www.btvnovinite.bg | 26.05.2017
Участието в благотворителни каузи трябва да се поощрява, а Димитър Бербатов знае най-добре как.
Нападателят дава възможност на закупилите билети за шоуто му с Луиш Фиго да се срещнат очи в
очи с него и да получат желания автограф. Луиш Фиго призова: Напълнете "Васил Левски"!
(ВИДЕО)Португалската легенда със специален клип за шоуто на 14 юни На 28 май след 13:00 ч.
българската звезда ще бъде в Raffy Bar&Gelato на бул. "Витоша" 18 в столицата, където всеки
притежател на пропуск за шоуто на 14 юни на националния стадион "Васил Левски" ще може да се
срещне с него. От днес (26 май) до неделя на същото място ще работи мобилна каса, в която ще се
продават билети за грандиозното събитие. Всеки закупен пропуск се превръща в дарение за
благотворителните каузи на фондациите на Бербатов и Луиш Фиго, които от години неуморно
подкрепят талантливи деца. Великолепната дузина на Димитър Бербатов (ВИДЕО) Кои са 12-те
футболни исполини, които ще видим на "Васил Левски"Събитието на 14 юни ще събере пред
българска публика едни от най-обичаните и титулувани световни звезди. Участие в отбора на
Бербатов вече потвърдиха Христо Стоичков, Красимир Балъков, Стилиян Петров,Мартин Петров,
Роби Кийн, както и бившите съотборници на българина в "Манчестър Юнайтед" - Рио Фърдинанд,
Райън Гигс, Неманя Видич, Патрис Евра, Едвин ван дер Сар, Пол Скоулс и Гари Невил. Срещу тях ще
застанат Луиш Фиго и неговите съотборници - Иван Кордоба, Гайска Мендиета, Дуайт Йорк, Максуел,
Нуно Гомеш, Мичел Салгадо, Йенс Леман, Роберто Карлош, Деко и Робер Пирес. Шоуто е
гарантирано и ще бъде излъчено пряко от 18:00 ч. по bTV Action!

МОН се включва в инициативата на президента „Подкрепи една мечта“
www.trud.bg | 26.05.2017
Министерството на образованието и науката и тази година се включва в инициативата на Президента
на Републиката „Подкрепи една мечта“, която подпомага младежи, на които предстои да напуснат
специализираните институции, в които са намират, информират от ведомството. На 31 май 2017 г.
президентът Румен Радев ще бъде домакин на традиционния за президентската институция
абитуриентски бал за младежи в неравностойно положение, който е част от инициативата
„Подкрепи една мечта“. Ръководството на МОН се присъединява към призива на президента Румен
Радев за финансова подкрепа към всички, които имат възможност и желание да помогнат и които
вярват, че липсата на пари не бива да се превръща в пречка пред реализиране на мечтите. С общи
усилия и с направените дарения ще внесем радост в сърцата на тези деца и ще ги подкрепим в
първите им самостоятелни житейски стъпки. Организациите, фирмите и гражданите, които желаят
да подпомогнат благотворителната инициатива „Подкрепи една мечта“, могат да го направят със
средства по банковата сметка на Администрацията на президента:
https://www.president.bg/cat28/Podkrepi-edna-mechta/

Текст под снимка
в. Сега | 27.05.2017 | Стр. 3
Русенският компютърен специалист Даниел Иванов поде нестандартна благотворителна кампания в
подкрепа на своето бивше училище - Математическата гимназия в Русе. Младежът ще трябва да бяга
по 7 км на ден в продължение на 100 последователни дни, като спечелените средства ще бъдат
дарени за оборудване на физкултурния салон на училището.

КУБРАТ И ТЕРВЕЛ ПОДАВАТ РЪКА НА ДЕЦА ЗА 1 ЮНИ
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Боксовите ни звезди Кубрат и Тервел Пулеви ще приемат момичетата и момчетата от Дома за деца
лишени от родителска грижа "Княгина Надежда", град Варна, в своя спортен център
в. Телеграф | 27.05.2017 | Стр. 60
На 1 юни от 14 часа в залата ще се проведе събитие, чиято цел е набиране на средства, които да
бъдат инвестирани в курсове по чужд език, образователни програми, подготвителни курсове за
следване в университет, професионални курсове по специалност, както и шофьорски курсове на
децата от дома, които заслужават подкрепа за едно по-добро бъдеще. Благотворителната
инициатива се провежда и в памет на починалия преди година възпитаник на ДДЛРГ
"Княгиня Надежда" и изключително талантлив и трудолюбив варненски боксьор и кикбоксьор
Павлин Стоянов.
На ринга в спортен център "Пулеви" Кубрат и Тервел ще изведат някои от най-талантливите деца от
своята боксова академия. Планирани са два двубоя, всеки от тях от по два рунда, всеки рунд от по 2
минути.

Вместо подаръци за ЧРД: Немски банкер събира пари за детска болница
Инвеститорът с български корени е поканил 60 милионери за 60-ия си юбилей у нас
в. Стандарт | 27.05.2017 | Стр. 7
Немски инвестиционен банкер с български корени посреща 60 чуждестранни гости милионери в
Пловдив за своята 60-годишнина. Вместо подаръци обаче Никола Димитров е отворил банкова
сметка за поканените. Те даряват щедри суми, които ще бъдат предоставени на Детската клиника
към УМБАЛ "Свети Георги".
Никола Димитров е роден в Германия, но баща му, който носи същото име, е роден в Пловдив. През
1940 година заминава да учи там и по-късно се установява за постоянно. Професорът прави
зашеметяваща кариера. "Има много научни трудове и поставя основите на антиземетръсното
строителство по света. Не случайно е и доктор хонорис кауза на Токийския университет", поясни
доктор Нарцис Калева, която е братовчедка на дарителя. "Когато им казах на гостите за идеята, те
много се зарадваха, че няма да мислят какво да ми купят. Никой няма нищо против да дарява за
деца. Имам дори близка, която каза, че не може да дойде, но ще преведе сума по сметката. Аз има
дете, която е на 4 години и знам какво е да ходиш по болници", разказа на развален български
Димитров. Точната сума, която ще бъде събрана в сметката след затварянето им в началото на
другия месец, ще бъде контролирана от комисия на болницата. "Имаме спешна нужда от ремонт.
Засега нямаме голяма нужда от апаратура. Проблемът обаче е, че голяма част от даренията са за
"Детската онкохематология", но другите болни деца също имат нужда от добра техника и от ремонт
на стаите", уточни началникът на Детската клиника към УМБАЛ "Свети Георги" проф. Иван Иванов.

Деца рисуват за деца
в. 24 часа | 27.05.2017 | Стр. 61
Светият синод организира благотворителна кампания с търг на детски рисунки от конкурса
"Възкресение Христово" в хотел "Маринела" на 31 май в 18 ч. Партньори на инициативата са "24
часа", сдружение "Маринела" и Националната професионална гимназия за полиграфия и
фотография.
Идеята на кампанията "Деца рисуват за деца" е събраните средства да бъдат дарени на
Специализираната болница за активно лечение на деца с онкохематологични заболявания.
"За да възтържествува доброто! За да възкръснат детските усмивки! За да победят животът и
любовта! Включете се и вие", призовават от Св. синод.
Детските рисунки, които са участвали в конкурса на Културно-просветния отдел на синода през
последните години, ще бъдат изложени във фоайетата на хотел "Маринела". Изложбата ще
продължи през юни. Не е фиксиран краен срок. Специално за събитието ще има "Кутия на доброто",
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в която всеки може да дари сума. Парите ще отиват за лечението на онкоболни деца и ще помагат на
техните семейства. Всеки, дарил в кутията, ще може да вземе избрана от него детска творба с тема
Възкресение Христово. "С нея ще стоплите вашия дом или работното си място. Да помогнем
безкористно и от сърце, за да бъдем като децата, на които Господ обеща небесното Си Царство",
казват организаторите.

ДАРИХА 150 ТОМА НА БИБЛИОТЕКАТА В ПЛОВДИВ
в. Стандарт | 27.05.2017 | Стр. 3
Областният управител на Пловдив Здравка Димитров дойде на урока по родолюбив със 7 кашона
книги. Той дари над 150 тома безценна история на Народната библиотека "Иван Вазов" в града.
Книгите бяха приети от директора на библиотеката Димитър Минев. Той пък връчи на Димитров
специален сертификат за дарението. Книгите бяха събрани от Здравко Димитров и сдружение
"Бизнесът за Пловдив".

Маратонът с кауза на Даниел събра 6500 лева
Ученици, бивши възпитаници и преподаватели от Математическата се включиха в
благотворителното бягане
в. Утро, Русе | Виктория ИВАНОВА | 27.05.2017 | Стр. 3
С 10 кръга от по 700 метра в Парка на младежта, в които поетапно се включваха ученици, бивши
възпитаници и преподаватели от Математическа гимназия "Баба Тонка", премина вчерашният 47-ми
ден от благотворителния маратон на русенеца Даниел Иванов. От 10 април младежът от випуск 2009
на училището се впусна в предизвикателството всеки ден в продължение на 100 дни да бяга по 7
километра, за да се наберат средства за обновяване на спортната база на гимназията. До момента са
събрани над 6500 лева, като целта е 20 000 лева, с които да се закупят нови фитнес уреди.
С нашата кампания се надявам да достигнем поне по-ловината от необходимата сума, която сме си
поставили за цел, каза Даниел, който досега не е пропуснал да бяга нито ден. Маратонките са винаги
в чантата ми, като бягам в София, в Русе, на планина, сподели още момчето. Предстои да бъде
организирано и общоградско събитие, най-вероятно отново в младежкия парк, като целта е да се
привлече вниманието на спортните клубове, както и на други училища и да се акцентира върху
спорта като част от здравословния начин на живот.
Желаещите да подкрепят благотворителната инициатива на Даниел могат да дарят средства по
банковата сметка на училищното настоятелство към МГ "Баба Тонка":
IBAN: BG03STSA93000006357513 BIC: STSABGSF
Основание: "ДАНИ" (насочва средствата към фонда за кампанията)
А всеки, който иска да се включи със залози в предизвикателството, може да го направи на интернет
страницата https://www.justgiving.com/ crowdfunding/OutrunTheFund и във Фесйбук страницата
Outrun The Fund.

Благотворителен концерт „Деца пеят и танцуват за деца”
www.dariknews.bg | 27.05.2017
КСУДС Пловдив и Фондация „Движение на българските майки” са се заели с нелеката задача да
съберат пари за летен лагер на децата от ЦНСТ „Майка Тереза”. Благотворителната акция стартира в
началото на 2017 г. и включва поредица от събития. До момента са събрани 1800 лв. „Изказваме
огромни благодарности на всички, които подкрепиха усилията ни да осигурим на децата едно
вълнуващо лято“, казват организаторите. На 27.06.2017 г. от 11 часа, в Народно читалище „Иван
Вазов", в кв. Коматево, ще се проведе Благотворителен концерт „Деца пеят и танцуват за деца”.
Специално участие ще вземе Magic Mario. Децата от ЦНСТ „Майка Тереза" и ЦНСТ "Детска къща" –
ще представят премиерно постановката "Новото пристанище". Ще участват още децата от Спортен
клуб “Енерджи“, солистката от хор “Детска китка“ – Кристина Кюллиева, изпълнение на гайдари и
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други. Във фоайето ще бъдат разположени рисунки, нарисувани от В. Михайлов, които също ще се
продават благотворително. Сумата събрана по време на концерта ще се дари на ЦНСТ „Майка
Тереза” и ще подкрепи финансово реализирането на летен лагер за децата.

Благотворителен базар набира средства за деца в риск
www.varna.topnovini.bg | 27.05.2017
Благотворителен базар ще набира средства в подкрепа на каузата на „Академия на знанието”, която
обучава деца от рискови групи, наред с деца в предучилищна възраст. Той ще се проведе днес и утре
от 10 до 14 ч. в читалище „Просвета“ във варненския квартал „Аспарухово“. Проектът е подкрепен от
фондация „Заедно в час” и читалище „Просвета”, които предоставят помещенията за обучение на
децата. Заниманията включват елементи от методиките Валдорф и Монтесори, а по-големите
помагат по време на обучението на по-малките. Средствата са нужни са за ремонта на помещенията
и обзавеждането. Всички изделия на базара са дело на децата, които и в момента се обучават в
„Академия на знанието”. Сред тях са сувенири от рециклирани материали, както и цветя, които са
отгледани от малчуганите. Според статистика на „Заедно в час” във варненския кв. „Аспарухово”
живеят около 8600 деца до 18 г., но едва около половината от тях посещават редовно училище. Сред
останалите над 4000 малчугани има деца на разведени родители, самотни майки, деца на гурбетчии
със затруднено социално положение. 70 на сто от тези деца са от бедни семейства, които
преживяват предимно от социални помощи.

Ден на репродуктивното здраве на 10 юни в Бургас
www.poligraff.net | 27.05.2017
На 10 юни 2017 в Културен Център “Морско казино” в град Бургас ще се състои 12-тото поредно
издание на Деня на репродуктивното здраве, организиран от сдружение “Зачатие” в полза на хората
с репродуктивни проблеми. Събитието е с подкрепата на Община Бургас и се провежда в морския
град за втори път, като през годините домакини са били различни градове в страната. Тази година
основната тема на събитието е за новите подходи в медицината, които могат да скъсят пътя до
желаното дете. Ще участват представители на над 12 от най-големите клиники по репродуктивна
медицина в страната. В информационната сесия, техни специалисти ще ни запознаят с новостите в
лечението на стерилитета от последните години. Експо-алеята на клиниките ще даде възможност на
посетителите да общуват пряко с най-известните специалисти от цялата страна, да се консултират
безплатно с тях по своите проблеми, да разберат какви са условията и възможностите за лечение,
предлагани от различните клиники.5 от посетителите на Деня на репродуктивното здраве ще
получат от сдружение “Зачатие” ваучери за финансово подпомагане на лечението им на стойност
500 лв всеки, като имената им ще бъдат изтеглени с жребий при закриването на събитието. В
съпътстващата програма на Деня на репродуктивното здраве е и изложбата от творби на д-р Ангел
Милев “Изкуството в подкрепа на живота”. Авторът ще дари сумата от първата откупена картина за
подпомагане на лечението на двойките със стерилитет.Денят на репродуктивното здраве започва на
10 юни в 11:00 часа в зала “Георги Баев” на КЦ “Морско казино” Бургас и ще продължи през целия
ден до 16:30 ч, като входът е свободен за всички посетители.

Нова спортна площадка ще бъде открита в двора на Дома за деца лишени от родителски
грижи „Княгиня Мария-Луиза“ в Пловдив
www.focus-radio.net | 27.05.2017
Пловдив. Нова спортна площадка ще бъде открита на територията на Дома за деца лишени от
родителски грижи „Княгиня Мария-Луиза“ в Пловдив. Това съобщиха за Радио „Фокус“ – Пловдив от
ръководството на институцията. Откриването на спортната площадка ще бъде съпътствана с
тържество, което ще се състои от 11:00 часа на 31 май. От институцията информират, че
съоръжението е построено само с дарителски средства, като участие в благотворителното дело имат
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участие много дарители от България, Германия, Швейцария и Канада. Общата стойност на спортната
площадка, която ще функционира в Дома за деца лишени от родителски грижи „Княгиня МарияЛуиза“, възлиза на над 68 000 л.в, от тях над 21 000 лв. под формата на строителни материали.
Домът за деца лишени от родителски грижи „Княгиня Мария-Луиза“ е създаден през 1914 година.
Капацитетът на институцията е 90 деца.

Благотворителен спектакъл в Бургас събира средства за деца със специални потребности
www.burgas.topnovini.bg | 27.05.2017
Танцова школа "Еstrella" организира благотворителен спектакъл в подкрепа на деца и младежи със
специални потребности от Бургас, съобщиха от Общината. Събитието ще се проведе днес от 19:00
часа в залата на Културния дом на нефтохимика при вход свободен. Зрителите ще имат възможност
да подкрепят инициативата като дарят средства в кутиите, поставени на входа на залата, както и по
банков път на дарителската сметка, посочена по-долу. Събраните средства ще бъдат използвани за
обзавеждане на сензорна стая в новия Дневен център за деца и младежи с увреждания на мястото
на бившите казарми на 24-ти пехотен полк в Морската градина. Инициативата се осъществява по
идея на Олга Димитрова - създател и художествен ръководител на школата. В концерта участие ще
вземат няколко формации с деца от 5 до 16 години, както и деца от клуб "Сезони", НУМСИ "Проф.
Панчо Владигеров" и клуб по спортни танци "Бургас 1975". Събитието ще премине под надслов
"Заедно за специалните деца на Бургас". Под същото мото преминаха серия инициативи на
родителите на специални деца от Бургас, обединени в сдружение "Равен старт 2009". По тяхна идея
са проведени няколко благотворителни базара с кауза оборудване на центъра. Родителите са
инициатори и на културни събития, съдействащи за промяната на обществените нагласи спрямо
хората с увреждания и приемането им като субекти, способни с права и възможности да бъдат
активни членове на обществото. В края на миналата година бяха организирани шествие и спектакъл
по повод 3-ти декември - Международен ден на хората с увреждания, както и фотоизложба с
портрети на специални деца във фоайето на Дневния център в Морската градина. Дарителска сметка
СНЦ "Равен старт 2009": IBAN: BG44BUIN95611100568216 BIC: BUINBGSF АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ

Сдружение ,,1% промяна“ направи дарение на свищовския Център за рехабилитация
www.velikotarnovo.utre.bg | 27.05.2017
Те са млади хора, които мечтаят да направят света по-красив и по-добър. Обединяват се, решавайки,
че всеки месец ще заделят по 1% от бюджета си, за да помагат на лица, които имат нужда. Не само,
че осъществяват идеята си, но към тях се присъединяват все повече хора. Няма реклами, няма
показност, няма ги дори имената им, когато разглеждаш страницата им във фейсбук. Добрите им
дела се предават от уста на уста, а те са просто едни прекрасни хора от Сдружение „Един процент
промяна“. Приятели, обединени около една обща кауза да сбъдват мечти и да внесат промяна в
нечие ежедневие. Те са сдружение под ръководството на : Ефтим Ефтимов, Мария Желязова, Светла
Пармакова. Добрите дела на организаторите са толкова заразни , че към тях се присъединяват все
повече и повече хора, числеността на които вече е над 100 . През май кауза на Сдружение ,,1 %
промяна“ бе закупуване на хидравлична масажна кушетка и електрическа бягаща пътека за Център
за социална рехабилитация и интеграция в гр.Свищов. Събраната сума надхвърли 3000 лева и двата
уреда - масажна кушетка и бягаща пътека , пристигнаха в гр.Свищов и вече са повод за много
усмивки и вълнения в социалния Център. Новите придобивки на социалната услуга пристигнаха от
Германия и вече се ползват с голяма радост от потребителите и екипа.

В неделя: Приятели на Мариан организират благотворителен мач в помощ на лечението му
www.bulbox.net | 27.05.2017
Приятели на Мариан Иванов, на когото предстои тежка операция в Германия, организират
благотворителен мач в негова подкрепа. Срещата ще се играе тази неделя, 28.05.2017 г., от 16 часа
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на стадион „Миньор“. В двубой влизат ветераните на „Миньор“ Перник и приятели и съотборници
на Мариан от „Виктория“ – отбора шампион на Каменица фен купа за 2016

„Зрънце живот“ в подкрепа на двойките с репродуктивни проблеми
www.novinata.bg | 27.05.2017
Община Габрово и ДГ „Мики Маус“ имат удоволствието да Ви поканят на благотворителен концерт и
базар под наслов „Зрънце живот“, посветен на двойките с репродуктивни проблеми на територията
на община Габрово. Концертът, със специалното участие на Хайгашот Агасян, ще се състои на
31.05.2017 г. от 17,30 ч. в зала „Възраждане“.

Раздават благотворително хранителни продукти във Варна до края на месеца
www.bulbox.net | 27.05.2017
Българският Червен кръст във Варна продължава до 31 май, включително раздаването на
хранителните продукти по Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане
по Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица, припомня Moreto.

Доброволци чистят плаж във Варненско преди полумаратон Камчийски пясъци
www.versia.bg | 27.05.2017
Най-дългото пясъчно бягане в България – полумаратон Камчийски пясъци ще се проведе в неделя 28 май, край устието на река Камчия. Стартът на полумаратона (21 километра) ще бъде даден в 7
часа, а церемонията по награждаването е насрочена за 11 часа. Участие в полумаратонската
дистанция и в тази на 10 километра са потвърдили над 100 души от цяла България, както и няколко
румънци. Ще ома и детско бягане с дължина 2,2 километра. Третото издание на полумаратона ще е
на плажа между курортен комплекс Камчия и Шкорпиловци. Днес участници, организатори и
доброволци ще почистят плажа край устието на река Камчия. Почистването започва в 10 часа, а в 13
часа събраните отпадъци ще бъдат извозени от камион, осигурен от Община Аврен. Освен чисто
спортно изживяване, пясъчният полумаратон насочва вниманието към това богатство, което
България все още има – дивите плажове с пясъчни дюни, по които гнездят редки птици. Плажът
между Камчия и Шкорпиловци е най-дългият по българското Черноморие и един от малкото
запазени без значителна човешка намеса, казват организаторите. /moreto.net

Стилиян Петров с гол в благотворителния мач на Хенрик Ларсон
www.bnr.bg | 28.05.2017
Стилиян Петров отбеляза гол в благотворителния мач между отбора на Хенрик Ларсон и този на
Любомир Моравчик. Срещата се игра пред близо 60 хиляди зрители на "Селтик Парк" в Глазгоу.
Двата тима бяха съставени изцяло от настоящи и бивши играчи на „Селтик“. Бившият капитан на
националния ни отбор игра за състава на Ларсон. Двубоят завърши 5:2 в полза на Петров и
компания, а първият гол в двубоя беше дело на българина в 11-ата минута. Хенрик Ларсон
реализира хеттрик за победителите, докато едно попадение добави и Харалд Братбак. За
противниковия отбор точни бяха настоящият футболист на шотландския шампион Крис Комънс и
голмайсторът от близкото минало Любомир Моравчик. В двубоя взеха участие още Робърт Дъглъс,
Йос Валгаерен, Нийл Ленън, Джаки Макнамара, Алан Томпсън, Джон Хартсън, Скот Браун, Том Бойд,
Магнус Хедман, Артур Боруц, Тош Макинли, Алан Стъбс, Стан Варга, Момо Сила, Боби Пета, Стивън
Крейни, Видар Ризет, Енрико Анони, Марк Бърчил и други. Преди, по време и след благотворителния
мач феновете на Селтик и настоящият отбор на "зелено-белите" отпразнуваха спечеления требъл титла на Шотландия, купа на Футболната асоциация и купа на Лигата.

Над 3000 лв. събраха на благотворителния мач за Мариан
www.mirogled.com | 28.05.2017
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3126 лв. събраха на благотворителния мач за Мариан Иванов от Перник. Срещата се игра днес от 16
ч. на Стадиона на мира. На Мариан са му необходими 80 000 евро за лечение в Германия. До
момента обаче събраната сума е около 30 000. На стадиона днес се събраха се не малко хора, които
дойдоха да се включат в благотворителната кауза за Мариан. Мачът завърши 3-2 за ветераните на
Миньор Перник, в които личаха имената на Иво Славчев, Георги Кьосев, Иво Димитров.

Пазарджик: 27 доброволци дариха кръв по време на организирана от БЧК-Панагюрище
кръводарителска акция
www.focus-news.net | 28.05.2017
Панагюрище. 27 доброволци дариха кръв по време на провелата се в Панагюрище двудневна
кръводарителска акция, съобщиха за Радио „Фокус” – Пазарджик организаторите на акцията от
Общинския съвет на БЧК – Панагюрище. Събитието бе част от Национална кампания „Капка по капка
живот“. Общо желаещите да дарят кръв са били 32-ма, но пет от тях са върнати по здравословни
причини. Всеки от одобрените 27 доброволни кръводарители е дал по една банка от 450 мл. Като
жест на благодарност за отзивчивостта те са получили от Регионалния център по трансфузионна
хемотология в Пловдив хранителен пакет, както и ваучер за покупка на месо от местна търговска
фирма. Най-младият доброволец е бил на 29 години, а най-възрастният – на 61 години.

Две принцеси в неравностойно положение
www.dunavmost.bg | 28.05.2017
Към всички отпразнували абитуриентския си бал в Благоевград, се прибавиха и младежите от дома
за деца лишени от родителски грижи. Доброволци помогнаха това да се осъществи. Млади хора
обединиха усилията си, за да помогнат на бъдещите абитуриенти да получат своя красив бал,
съобщава BULGARIA ON AIR. Те събраха средства и организираха всичко необходимо. В
дългоочаквания ден всичко беше на ниво – грим, маникюр и прическа. Събитието премина с
обичайното напрежение покрай подготовката и организирането на балната вечер, но след това
всичко бе като по учебник. Завършващите се срещнаха с класа си, а след това, разбира се, последва
и традиционната фотосесия. За двете момичета, на които връстниците им помогнаха, това ще остане
един прекрасен ден, в който са могли да отпразнуват бала си без никакви компромиси в
преживяването.

Пловдив потъна в скръб! Почина един от най-емблематичните бизнесмени и бохеми
www.glas.bg | 28.05.2017
Пловдивският бизнесмен Смилян Дамянов/50/ почина миналата нощ. След 2 - годишна битка с
тежко онкологично заболяване, той загуби войната. Смилян Дамянов е един от първите строителни
предприемачи в Пловдив, заедно със съдружника си д-р Малек Насер са инвеститори на много от
емблематичните сгради, построени след прехода под тепетата. Собственик е на бизнес сградата
"Легис център" на бул. "Шести септември". Преди няколко години той създаде изключително
успешният бранд вино "Санта Мария". Беше член на Управителния съвет на Българската федерация
по хандбал, пише ТрафикНюз. Дамянов бе дарител и меценат. Бизнесменът подкрепяше без да
афишира много благотворителни и спортни каузи. Изключително коректен в бизнеса, верен приятел
и естет, който ценеше красивите неща в живота. Запален спортист, голфър, пътешественик, бохем,
той запази до последно непобедимия си дух и вярата, че ще пребори болестта. Но уви, това не се
случи. Поклонението ще бъде днес в 12 часа на Централни гробища.

Благотворителен мач в помощ за Ники
www.shumen.topnovini.bg | 28.05.2017
Благотворителна футболна среща се проведе вчера в подкрепа на Ники. Дъждът не успя да провали
срещата между ПГПЧЕ "Н.Й.Вапцаров" и ППМГ„Нанчо Попович”, която се проведе на ученическия
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стадион. Връстниците на 17-годишния Николай Иванов организираха този спортен двубой, за да
изразят своята подкрепа и да му вдъхнат кураж в борбата с коварното заболяване. В момента той е
в специализирана турска клиника и има нужда, както от финансова, така и от морална подкрепа.
Въпреки лошото време, възпитаниците на двете училища не се отказаха. Отборът на ППМГ „Нанчо
Попович” успя да изненада своя съперник с включването в игра на единайсетокласничката Росиана
Димитрова, която бе с номер 12. Девойката показа завидно спортно майсторство и защити мястото
си в отбора. Срещата протече изключително успорвано и завърши при резултат 2:2 в редовното
време. Победителят в двубоя бе определен чрез дузпи. Резултатът от тях бе 4:3 в полза на ПГПЧЕ. В
този мач нямаше победители и победени, защото всички бяха обединени от идеята да помогнат на
Ники.

18-годишна баскетболистка дарява парите от книгата си за клиника за животни
www.bulbox.net | 28.05.2017
“В животните има много повече човешко, отколкото у хората. Малко съм песимист. Всеки пише в
социалните мрежи, има много правописни грешки и като двама се видят на живо, не могат да
вържат 2 изречения. Ценностите са преобърнати”. Така разсъждава 18-годишната Калина Иванова,
11-класничка от 31-а гимназия в София.

Продължава благотворителният базар за децата в „Аспарухово“
www.varna.topnovini.bg | 28.05.2017
Във варненския квартал „Аспарухово“ продължава благотворителният базар в подкрепа на каузата
на „Академия на знанието”, която обучава деца от рискови групи, наред с деца в предучилищна
възраст. Той започна вчера в читалище „Просвета“. Проектът е подкрепен от фондация „Заедно в
час” и читалище „Просвета”, които предоставят помещенията за обучение на децата. Заниманията
включват елементи от методиките Валдорф и Монтесори, а по-големите помагат по време на
обучението на по-малките. Средствата са нужни са за ремонта на помещенията и обзавеждането.
Всички изделия на базара са дело на децата, които и в момента се обучават в „Академия на
знанието”. Сред тях са сувенири от рециклирани материали, както и цветя, които са отгледани от
малчуганите. Според статистика на „Заедно в час” във варненския кв. „Аспарухово” живеят около
8600 деца до 18 г., но едва около половината от тях посещават редовно училище. Сред останалите
над 4000 малчугани има деца на разведени родители, самотни майки, деца на гурбетчии със
затруднено социално положение. 70 на сто от тези деца са от бедни семейства, които преживяват
предимно от социални помощи.

Доброволци залагат вещите и дрехите си, за да помогнат на бездомничета
www.e-novinar.com | 28.05.2017
dariknews.bgДоброволци организират в Пазарджик днес поредният благотворителен базар в помощ
на бездомни животни. За продан ще бъдат изнесени дрехи и вещи втора употреба, повечето от
които са на самите организатори. Целта им е така да съберат средства, с които да се погрижат за
изоставени на произвола четириноги. Събитието ще продължи през целия ден пред кафенето срещу
бившата автогара в града, съобщиха инициаторите от гражданската организация PAW-Pazardjik.
Освен с покупка помощ може да се окаже и с дарение, както и с превод по банков път по сметка в
Общинска банка - BIC:SOMBBGSF IBAN:BG49 SOMB 9130 1043 2013 01, Галина Ангелова Медарова,
или paypal: annnet@abv.bg. Ентусиастите периодично организират уличните разпродажби, за да
посрещат поне част от разходите на бездомничетата, за които се грижат. Само за кастрирането им
плащат по 80-100 лева по тарифите на пазарджишки ветеринари. Отделно – за обезпаразитяване,
лечение на инфекции и заразни болести, заради които обикновено са изхвърлени на улицата
животните. След това за всяко от тях се търсят осиновители, най-често – в чужбина, тъй като в
Пазарджик няма приют. Такава вероятно ще бъде и съдбата на едно от последните намерени кучета
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- Ейнджъл. Тя е с краста, имала над 50 кърлежа, счупена лапичка и се налагала операция, направена
в Стара Загора. Подобни грижи ще бъдат положени и за Лиза, открита с прежилен от сизал врат и
броящи се през козинката ребра. Бен пък е спасен, след като е бил влачен от зли хора, вързан на
въже. За всяко от десетките животинчета отиват десетки, а понякога и стотици левове, които
доброволките не могат да отделят от заплатите си. Затова често търсят помощ от хора, на които
съдбата на четириногите в беда не им е безразлична.

Holiday Heroes организира плажен волейбол между компании през юни
www.vsichkinovini.com | 29.05.2017
Николай Николов и Евгени Иванов-Пушката търсят отбори за тунира на Празничните герои За
четвърта поредна година Holiday Heroes събира феновете на плажния волейбол в името на каузата
хиляди семейства в нужда да получат празнични пакети за предстоящата им кампания.
Традиционният турнир на Празничните герои от серията „Спортувай с мисия“ ще се проведе на 25
юни, на игрищата на SportVolley. В състезанието могат да се запишат компании, които да излъчат
свои представителен отбор от четирима служители, а на всеки един от тях ние ще получи брандиран
екип, с който да покаже волейболни умения на пясъка. Крайният срок за записване е 12 юни.
Благотворителната такса-участие за отбор от четирима души е 700 лв., а събраните средствата ще
бъдат използвани за закупуване на хранителни продукти за кампания „Коледа 2017“. Турнирът ще се
проведе със специалното участие на Евгени Иванов – Пушката, който ще напътства състезателите и
ще им помага с тактики и съвети.

Благотворителен концерт „Заедно за Децата на Каритас“ в подкрепа на “Каритас“ Русе
www.novini.dir.bg | БългарияУтре | 29.05.2017
Музика, танци и много настроение ще завладеят публиката в Дунав Плаза Хотел На 2 юни, от 19.00 ч.
някои от най-добрите ни треньори, както и приятели на Гейм Спорт Център ще се съберат на една
сцена, обединени от благородна и значима кауза подкрепа за децата на Каритас- Русе. Музика,
танци и много настроение ще завладеят публиката в Дунав Плаза Хотел, която ще се наслади на
някой от най-харесваните от вас спортове и танци. Детски модерен балет Гейм, Бели денс, Аероденс,
Зумба, класически балет и Табата ще бъдат представени от нашите треньори. Kато специални гости
ще се включат и абсолютните шампиони на България по латиноамерикански танци за 2016 г. -Поли
Русинова и Яцек Янков. Кампанията Заедно за Децата на Каритас се осъществява с подкрепата и
любезното домакинство на Дунав Плаза Хотел. Билетите за благотворителния концерт могат да
бъдат закупени предварително…

Първата специализирана линейка за новородени и деца вече е у нас
www.e-novinar.com | 29.05.2017
На 31 май 2017 г., в 13.00 ч. най-голямата спешна болница „Пирогов“ ще получи като дарение
Първата специализирана линейка за новородени и деца в Република България на стойност над 150
000 лв. Сумата за дарението е събрана в рамките на кампанията „Да оставим следи IV“,
организирана от сдружение „Кауза“. Това е четвъртата по ред кампания „Да оставим следи“, чиято
основна цел е да насърчава инвестициите в нова, модерна и иновативна медицинска апаратура за
детски отделения в страната. Семерджиев: Месечно "Пирогов" е задлъжнявала с над половин
милион лева С набраните от предишните три кампании над 145 000 лв. бяха закупени последно
поколение кувьози за недоносени, неонатологични монитори, както и специализирана медицинска
апаратура за онкоболни деца и за деца с проблеми в ставно-мускулната система за различни детски
клиники и отделения в София, Варна, Пловдив, Бургас, Русе, Карлово и Силистра. Бенифициент на
четвъртата благотворителна кампания на сдружение „Кауза“ е клиниката по детска хирургия към
Университетската многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина "Н.И.Пирогов".
Клиниката по детска хирургия в „Пирогов" е създадена през 1964 г. и нейната мисия е да
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осигуряваденонощна, безотказна и адекватна медицинска и хирургична помощ на деца от 0 до 18
годишна възраст. Всяка година повече от 250 новородени, в това число и недоносени постъпват в
клиниката за спешно и планово специализирано хирургично лечение. Като елитно звено в областта
на спешната и плановата детска хирургия и граничните специалности, пироговската болница
ежегодно приема за довършващо лечение между 100 и 120 деца от различни болнични центрове в
страната. Голяма част от тях са в клинични състояния, изискващи осигуряване на транспортни
възможности за адекватни реанимационни мероприятия. Седмица на имунологията с кампания за
безплатни прегледи в Пирогов Неонатологичната линейка за „Пирогов“ е базирана на модел Peugeot
Boxer и е изработена съгласно изискванията на EC 1789:2007+A2:2014 - Европейски стандарт, който
гарантирасигурност, надеждност и високо качество на медицинското обслужване.

Финансират неправителствени проекти до 2 000 лв. от бюджета на Община Добрич
www.bnr.bg | 29.05.2017
Община Добрич стартира процедурата за кандидатстване по Програмата за финансиране на
граждански инициативи в полза на местната общност от бюджета за 2017 г. Неправителствените
организации имат срок до 19 юни, за да подадат своите проектни предложения. На 31 май от 13 и
30-сет в малката заседателна зала на общинската администрация ще се проведе информационен
ден за кандидатстващите организации. Финансова подкрепа ще получат проекти на стойност до 2000
лева. Проектите ще бъдат оценявани от комисия, в която влизат четирима представители на
администрацията и четирима общински съветници. Според условията, определени в приетата от
местния парламент програма, в проектите трябва да са заложени дейности в социалната сфера,
здравеопазване, младежки дейности, образование, доброволчество, междуетническо и
междукултурно сътрудничество.

Колело за смет, за дете велосипед
в. България днес | Христо ГЕНАДИЕВ | 29.05.2017 | Стр. 6
Стари, потрошени колелета, които са захвърлени като ненужни или дарени, заблестяват под ръцете
на доброволци велосипедисти, за да могат стотици деца в неравностойно положение да скочат на
педалите и да усетят вятъра в косите. Това в общи линии е идеята на благотворителната кампания
"Колело за смет, за дете велосипед".
"Целта е да направим така, че деца от семейства, които нямат финансова възможност да купят
колело, да получат едно за Празника на детето -1 юни", споделят организаторите.
Кампанията се провежда за трета поредна година. Седмица преди Деня на детето вече са събрани
близо 150 велосипеда, като голяма част от тях са поправени и готови за каране. През този уикенд
десетки доброволци се събраха в Дряново, където запретнаха ръкави, грабнаха инструментите и
отремонтираха оставащите колелета. Благодарение на ентусиазма и желанието да се прави добро
тази година велосипеди ще получат 20 деца повече.
"За някои от тях това е първото колело, което виждат. Странно е, защотото виждаш в очите им
едновременно притеснение, страх, интерес и неистова радост", казва Иван Ралчев, който работи в
работилницата за велосипеди. От думите му става ясно, че идеята "Колело за смет, за дете
велосипед" е развлечението на две колела да бъде разпространено в повече населени места, за
което организаторите на кампанията разчитат на центрове за приемна грижа, които да помогнат да
се намерят подходящите семейства.
"Насочили? сме се към всички деца, без възрастови ограничения. Имаме велосипеди за малчугани,
които тепърва ще се учат как се кара колело, имаме и за по-големите, на 18 години - също", допълва
Ралчев.
Освен в SOS детски селища в Дрен, където ще се дарят 20 колела, малчугани от цялата страна ще
могат да яхнат новите си суперколелетата и да се състезават със своите връстници.
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Благотворително: Художници рисуват европейски столици
в. Марица, Пловдив | Мария ДИМИТРОВА | 31.05.2017 | Стр. 10
Благотворителна изложба "Столиците на ЕС - ЗАЕДНО с Пловдив " се открива в галерия "ВиаАртис" на
30 май от 18 ч. Проектът събира усилията на 14 творци, които интерпретират по свой начин
атмосферата и характера на 14 европейски столици.
Те са подготвили по две творби. Авторите, които са приели предизвикателството да участват в
проекта, са Ангел Пачаманов, Вихра Григорова, Геракси Гераксиев, Даниела Русева, Евгений Петров,
Илиана Манукова, Лили Кючукова, Николай Няголов, Румен Нечев, Стефано Поповски, Христо Жеков,
Христо Николов, Юли Шумарев. Френската авторка Елизабет Калмес, освен родния Люксембург, е
нарисувала София и Пловдив.
Една трета от събраните от продажби средства ще бъдат предоставени за стипендии в Общество
Нота Бене за подпомагане на талантливи ученици - художници.
Изложбата ще продължи до 30 юни.

Благотворителна инициатива във Враца
www.tv-vratsa.bg | 30.05.2017
Дарителска кампания, в навечерието на Деня на детето, организира врачанска книжарница.
Проявилите желание да се включат в нея могат да дарят запазени детски книжки, както и да
подпомогнат финансово инициативата. Събраното от книжарницата ще дарят на педиатричното
отделение на Многопрофилната болница в града.

800 евро събраха във Виена за социални центрове в Свищов
www.bulbox.net | 30.05.2017 | 17:43
Под надслов ,,Виена ЗА Свищов“ милеещи за родния си град свищовлии, заедно със свои
съмишленици и приятели, организираха благотворителен концерт в австрийската столица в помощ
на две социални услуги в Свищов, съобщиха от общината. В концерта участваха 7 групи и 4 соло
изпълнители. Доброто дело на Гергана и Юрген Ротенщайнер, Симон Пернерсдорфер

Деца играят благотворително "Алиса", събират пари за ремонт на клиника
www.sofia.topnovini.bg | 30.05.2017
Благотворителната театрална постановка „Алиса в страната на чудесата" по Луис Карол“ на детската
театрална школа на "Юнити академия" ще бъде представена на 10 юни, съобщават организаторите.
Събитието е подкрепено от Нов български университет, "Юнити академия" и учениците от Детската
театрална школа на Академията. Половината сума от всички събрани приходи от продадените
билети ще бъдат дарени за ремонт на Спешната клиника по вътрешни болести на УМБАЛ "Н. И.
Пирогов". Представлението е част от програмата на "Юнити академия", в която 60 деца на възраст от
шест до 16 години представят създадените от тях творчески проекти в направленията - театър,
изобразително изкуство, творческо писане, инженерство и архитектура, роботика. Представлението
ще се играе и по по време на театралния фестивал "Следата 2017", организиран от НБУ. Спектакълът
ще е от 12.00 ч., в зала ДНК, в НДК. Освен това представление, ще има още едно - на 3 юни, от 14.00
ч., в камерна сцена на Младежки театър "Николай Бинев". На 4 юни, от 16.30 ч., ще бъдат
представени проектите на учениците от клубовете "Инженерство и архитектура", "Роботика",
"STEM", като презентациите ще са под надслов "Един ден в града на бъдещето". Децата ще се изявят
в галерия "УниАрт", в НБУ. Ще бъдат представени и рецитал на клуб "Млад писател" и
благотворителен търг на рисунките на учениците от Арт училището на Академията.
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Над 3570 тома събра кампанията "Дари книга, ела на театър" на Военния театър
www.bta.bg | 30.05.2017
Над 3570 тома събра първата кампания "Дари книга, ела на театър" на Театър "Българска армия"
/ТБА/, съобщават от трупата. От 22 до 28 май любители на книгите и театъра даряваха детски книжки
и художествена литература за възрастни, предназначени за Отделението по детска кардиология...

Отварят кутията на добротворците на 31 май
www.infoz.bg | 30.05.2017
Сдружение "Самаряни" започва да събира номинации за Годишните награди “Добрият Самарянин”
за 2017 г. Пощенската кутия на доброто ще бъде официално отворена на 31 май в 11:00 часа, пред
Часовниковата кула на Централна поща в Стара Загора. Церемонията по връчването на наградите е
планирана за 14 декември. Възможността за номиниране ще продължи до 1 ноември 2017 г.,
включително. „Часът на добротворците“ е мотото, което през тази година ще ни напомня, че е време
да разкажем и покажем благодарност към всеки отделен човек или група от хора, направили нещо
значимо, помагайки на някой друг в труден момент. Можете да изпратите тези истории чрез
специалната пощенска кутия на доброто, позициониранa до Централна поща, онлайн или като
донесете своето предложение на ул. "Св. Патриарх Евтимий" № 57, Централно управление на
Сдружение „Самаряни“. Конкурсът „Добрият Самарянин“ има вече над шестгодишна история. За
това време са получени 59 индивидуални и групови номинации; избрани са 6 носители на Голямата
награда “Добрият Самарянин“ и 7 носители на Отличието на общността “Добрият Самарянин”;
връчени са 2 извънредни награди - 1 за изключителен принос и 1 за геройство без граници
(посмъртно); изработено е юбилейно издание на статуетката “Добрият Самарянин” с позлатени
криле; създадена е песен, посветена на добротворците - “Песен за добрите самаряни”; издадена е
пощенска марка „Добрият Самарянин“ и се зароди прекрасната идея за изграждането на монумент
“Добрият Самарянин”, за който вече е създаден предварителен проект. В книгата на доброто са
записани имената на следните носители на Годишната награда „Добрият Самарянин“: Стефан
Стойчев, спасителят от автомагистрала „Тракия“; Мануела Малеева и д-р Бруно Франие,
благодетелите подкрепящи деца с ортопедични проблеми в затруднено положение; Мария Попова,
превърнала се в майка за момче от институция; Милен Минков, спасил удавник в бесните вълни на
Ахтополския залив; Красимир Иванов, спасил живота на възрастен мъж и Мария Жекова, дарила
имот в полза на талантливи деца. Към Обществения инициативен комитет през тази година се
присъедини още един партньор в подкрепа на добротворството – “Български пощи” ЕАД, а
специално брандирана пощенска кутия на доброто, поставена на Централна поща - Стара Загора, ще
напомня на съгражданите ни да изпратят и чрез писмо своите номинации, с които да разкажат за
добротворците на съвремието ни. Партньорите на Сдружение “Самаряни” в кампанията за
популяризиране на добротворството са: Община Стара Загора, Община Казанлък, Търговскопромишлена палата – Стара Загора, Държавна опера – Стара Загора, Регионален исторически музей –
Стара Загора, Регионална библиотека „Захарий Княжески“, Обществен дарителски фонд – Стара
Загора, Областна дирекция на Български червен кръст – Стара Загора, КонтурГлобал “ТЕЦ Марица
Изток 3”, Сдружение “Моята е-Община”, Книжарница “Приятели”, Дарик радио, Телевизия Стара
Загора и Български пощи. www.infoz.bg

Националната мрежа за децата връчи наградите "Златна ябълка"
www.news.bnt.bg | 31.05.2017
Седмите награди "Златна ябълка" и тази година се връчват в 7 категории. В номинирането на
институции и личности, допринесли за развитието на децата у нас, са участвали 144 организации,
членове на Националната мрежа на децата. Георги Богданов, изпълнителен директор - Национална
мрежа за децата "Различното тази година е, че децата участват в измислянето на сценария. Те сами
измислиха голяма част от нещата, участваха в журито на наградените."Голямата награда в категория
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"Герой на децата" отиде при група майки от цялата страна, обединени от идеята да помагат за
лечението на деца със средствата от ръчно плетени играчки." Магдалена Делева, администратор на
Фейсбук групата "С вяра в доброто - подари надежда" "За две години и половина сме изплели
стотици играчки, който са в някоя част на България и ние знаем, че част от нашето сърце е в някой
дом. А с даренията от играчките част от нас е в някое дете, което е оздравяло."В групата вече
участват около 3000 плетачки и дарители, които са участвали в над 20 благотворителни кампании.

По-доброто образование е гаранция за по-добрата ви реализация в живота, каза
президентът Радев пред абитуриенти
www.bta.bg | 31.05.2017
Вълнуващо е да видиш млади хора, преодолели многобройни изпитания и предизвикателства в
живота, днес да поемат в свои ръце съдбата си. Това каза президентът Румен Радев, който е
домакин днес на традиционния абитуриентски бал за младежи в неравностойно положение, на
"Дондуков" 2. Събитието е част от благотворителната инициатива на държавния глава "Подкрепи
една мечта". По думите на президента е вълнуващо да знаеш, че българското общество е зряло и че
институциите ни са отговорни, защото, благодарение на усилията им, младежите днес са достигнали
до този важен момент в живота си. Вие като млади хора имате своите амбиции и мечти - за
образование, за работа, за дом и семейство. (…) Президентът благодари на представителите на
държавните институции, които работят в партньорство с инициативата "Подкрепи една мечта", както
и на дарителите, обявявайки, че събраните тази година до момента средства са рекорд, откакто
съществува инициативата. Събрани са над 60 000 лева. Държавният глава пожела успех на
младежите. …

Лекарка открива благотворителна изложба
www.parvomai.net | 31.05.2017
На 2 юни, от 18 часа във фоайето на читалище „Св.св. Кирил и Методий“ ще бъде открита
благотворителна изложба с картини на д-р Дона Момчилова. Нейна кауза е дома за хора с
увреждания в село Езерово. Тя е родена в град Пловдив, в учителско семейство, но баща к – Стою
Момчилов е от стар първомайски род. Д-р Момчилова завършва ВМИ „И.П. Павлов“, специалност
анестезиология и реанимация“. От 23 години рисува за благотворителни каузи и вече има 6
изложби, средствата, от които са предоставени на домове за изоставени деца. Подредената със
съдействието на МБАЛ – Първомай изложба, художничкаа посвещава на своя баща- учител, загинал
на фронта, в Унгария през 1945 година. Д-р Момчилова ни припомня легендата за Орфей, в която се
разказва как пътувайки за Карнак той среща Сфинкса, който го пита: „Какъв е смисълът на твоя
живот?“, а митичният певец отговаря: „Помощ за слабите, утешение за страдащите и надежда за
всички“. Д-р Дона Момчилова ни кани да откликнем на поканата к за благотворителност, за да
утешим самите себе си.

Братя Пулеви в подкрепа на деца на 1 юни (ВИДЕО)
www.btvnovinite.bg | 01.06.2017
Навръх Международния ден на детето братята боксьори Кубрат и Тервел Пулеви приеха гости в
спортен център "Пулев", като каузата е събиране на средства за момичетата и момчетата от Дома за
деца лишени от родителска грижа "Княгиня Надежда" във Варна. Видео:
Благотворителната инициатива се провежда и в памет на починалия преди година възпитаник на
дома - боксьорът Павлин Стоянов. На ринга днес в спаринги излязоха някои от най-талантливите
деца от боксовата академия на братята Пулеви. "На тези хора и има много подобни, на които може
да се помогне, които могат да се развиват, именно това им дава крила, затова приехме да
помогнем", заяви носителят на интерконтиненталната титла на IBF Кубрат Пулев.
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Над 8000 българи на концерт в подкрепа на Мадарския конник
www.standartnews.com | 01.06.2017
Събитието бе кулминацията на кампанията „Ние обичаме България" на BILLA Грандиозният
благотворителен концерт „Ние обичаме България" 2017 в подкрепа на Мадарския конник събра над
8000 българи в зала „Арена Армеец". Валя Балканска и Петър Янев, Силвия Кацарова, Теди Кацарова,
D2, 100 кила, Орлин Павлов, Панайот Панайотов, 100 каба гайди, ансамбъл „Българе", Преслава,
Десислава, Славка Калчева и Ивелина Колева припознаха каузата за опазване на културноисторическото ни наследство и зарадваха с изпълненията си многохилядната публика. Концертът бе
кулминацията на второто издание на дългосрочната национална кампания на BILLA „Ние обичаме
България". Инициативата цели осигуряването на финансова помощ за реставрацията и поддръжката
на значими паметници на културата, част от Стоте национални туристически обекта на България.
Всички средства, събрани от продадени билети за благотворителния концерт, ще бъдат дарени за
облагородяването на Националния историко-археологически резерват „Мадара", където се намира
Мадарският конник, и за превръщането на района в атрактивна туристическа дестинация. (…)
Кампанията „Ние обичаме България" се провежда с подкрепата на Министерството на културата,
Министерството на туризма, Министерството на младежта и спорта и Столична община. Основен
медиен партньор е bTV Media Group. Инициативата стартира през 2016 г., когато за реставрацията на
Паметника на свободата на връх Шипка бяха събрани близо 75 000 лв. BILLA България е първата
международна верига супермаркети на българския пазар, навлязла през 2000 г. с откриването на
първия си магазин на 5 октомври в София. …

460 деца са подпомогнати от Фонда за лечение за пет месеца
www.redmedia.bg | 01.06.2017
460 деца, кандидатствали за подпомагане в Център „Фонд за лечение на деца“ (ЦФЛД) за периода
януари-май 2017 г., са получили положителни решения от Обществения съвет, съобщават от фонда.
От тях 328 са децата за лечение в България и 132 - за лечение в чужбина. Общата сума за
изплатените средства за организационно и финансово подпомагане на лечението е в размер на 4
554 829 лв., като от тях за финансово подпомагане в България – 1 744 565 лв., а за чужбина – 2 443
278 лв. В общата сума за чужбина са включени и средства за транспорт, престой и придружител на
детето. Най-голям брой малки пациенти с тежки и редки заболявания - 69 се лекуват в Германия, в
Австрия – 16, Франция – 11, Швейцария – 9, Италия – 8, Турция – 7, Великобритания – 6 , Люксембург
– 5, и САЩ – 1. От подпомогнатите 328 деца в България най-много са случаите, получили лечение в
областта на неврохирургията, ортопедията и травматологията, както и на деца с онкохематологични
заболявания. Общата сума на приходите в ЦФЛД за периода януари-май 2017 възлиза на 91 420 лв.,
като 8 473 лв. са от дарителите, а останалите – от глоби, санкции и наказателни лихви, наложени по
чл.45 а от Закона за закрила на детето и други неданъчни приходи.

Мая Манолова и известни певци дадоха старт на кампанията „Нашето дете“
www.novini.dir.bg | БГНЕС | 01.06.2017
Национална кампания „Нашето дете“ стартира днес омбудсманът Мая Манолова. Инициативата е
насочена за популяризиране защита правата на децата, които са сред основните приоритети на
обществения посредник. Национална кампания „Нашето дете“ стартира днес омбудсманът Мая
Манолова. Инициативата е насочена за популяризиране защита правата на децата, които са сред
основните приоритети на обществения посредник.

БНТ започва инициатива „Прозорец към родината“
www.novini.dir.bg | Агенция КРОСС | 01.06.2017
/КРОСС/ Българската национална телевизия инициира национална дарителска кампания в подкрепа
на българските училища зад граница. Извън пределите на страната ни има над 200 училища, които
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съхраняват българския дух и писменост. Повече от 20 000 са българчета в чужбина, които изучават
родния език. За да подпомогне обучението на българските деца от І до VІІ клас, които живеят извън
страната, БНТ започва инициативата «Прозорец към родината“. До 15 септември всеки, който желае,
може да дари книги, учебници или помагала за българските училища зад граница. Събирането на
дарения започва в книжарниците «Хеликон“ в цялата страна. Издателската къща е партньор на
кампанията. На страницата на БНТ в интернет - www.bnt.bg, може да бъде получена подробна
информация за нови пунктове за събиране на книги за кампанията. Репортерите на БНТ ще
информират подробно за хода на кампанията, за събраните дарения и за българските училища в
чужбина, които ще получат книгите и учебниците. Инициативата на обществената медия е
подкрепена от издателства, културни институти, обществени организации и фирми. Доставката на
получените дарения до българските училища зад граница ще бъде осъществена безвъзмездно от
куриерската компания «Спиди“. За допълнителна информация, свързана с кампанията, за откриване
на пункт за дарения или за подкрепа на инициативата, можете да се обръщате на тел.02 814 2153
или 02 814 2164.

НЕС ООД зарадва децата от ДГ „Буратино“ с нова автоматична отоплителна инсталация
www.shumen.topnovini.bg | 01.06.2017
Нова автоматична отоплителна инсталация на биомаса получиха в Деня на детето децата от ДГ
„Буратино“ в кв. „Макак“. Снимка: topnovini.bgИнсталацията е изградена за малко повече от 15 000
лв. и дарение от фирма „НЕС – Нови енергийни системи“ ООД. Снимка: topnovini.bg „Мили деца,
честит празник. Желая ви да сте много здрави, щастливи и винаги усмихнати. Благодаря на фирма
„НЕС – Нови енергийни системи“ ООД, че си изпълниха обещанието и направиха такъв подарък
точно на днешния ден“, с тези думи кметът Любомир Христов прие направеното дарение.Снимка:
topnovini. Досега детското заведение, което се посещава от 18 деца, се е отоплявало изцяло на ток и
твърдо гориво. Новата инсталация ще донесе на децата и персонала уют и комфорт. Снимка:
topnovini.bg„Днешният тържествен повод е част от нашата програма за развитието на района. Това е
една крачка напред в правилната посока. Децата, които днес са сред нас са нашето бъдеще. Бъдеще
не само на града, но и на нашата държава. Така ние разбираме думите национална отговорност и
загриженост“, каза Велислава Николова, мениджър човешки ресурси в “НЕС – Нови енергийни
системи“ ООД. Снимка: topnovini.bgЗа празника на децата „НЕС – Нови енергийни системи“ ООД
организира тържество за децата, като им осигури подаръци и лакомства. Кукерски танц
представиха малките кукери кв. „Макак“ по случай двойния празник на градината. Гост изпълнители
бяха децата от ДГ „Космонавт“ и „Братя Грим“. Снимка: topnovini.bg„Изключително съм щастлива на
днешния двоен празник деня на нашите, вашите, на общите деца да отпразнуваме още един повод
за радост, а именно най-скъпата инвестиция-дарение в 30-годишната история на детска градина
„Буратино“, приветства директорът на градината Стилиянка Георгиева. Снимка: topnovini.bgГости на
празника бяха Светлана Маркова, зам.-кмет по здравеопазване и социална политика към община
Шумен, Найден Косев, зам.-кмет по образование и култура, представители на Регионален
инспекторат по образование и др.

Голям интерес към акцията "Жълти стотинки"
в. Янтра Днес, Велико Търново | В. АЛЕКСИЕВА | 02.06.2017 | Стр. 7
Голям интерес към акцията "Жълти стотинки", която стартира първия си етап за годината за събиране
на стотинките точно на 1 юни - Международния ден на детето, отчетоха организаторите от
сдружение "Съзидание - 2012" . Координаторът Зорница Господинова разказа, че тази година
инициаторите отчитат 10-годишен юбилей на националната кампания, като във Велико Търново са
организирани два пункта за събиране на паричките - в парка "Марно поле" и в кв. "Бузлуджа". На
днешния ден такива места са открити и в другите градове на страната, а втората акция ще се проведе
на на 6 декември - Никулден. Зорница допълни, че акцията за събиране на жълти стотинки е
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целогодишна и мотото е "Деца помагат на деца". Целта е да научим малчуганите на дарителство, тъй
като събраните стотинки от цялата страна се използват основно за подпомагане на детски отделения
в болниците. Тази година организаторите са решили да дарят средствата от националната кампания
за закупуване на медицинска апаратура на Педиатриите в Благоевград, Карлово, Ловеч и Смолян. В
тази връзка миналата година са събрани близо 53 000 лв., които са дарени на болницата във Видин.
Координаторката информира също, че на определени места във Велико Търново са поставени
касички, където хората могат да пускат стотинките. Според нея, радостното е, че тази акция набира
все по-голяма популярност и всяка година се събират все повече дарения. Започнахме през 2008 г. с
4100 лв., а през 2016 г. събрахме почти 53 000 лв., отчете Зорница. Тя коментира, че е имало хора,
които са донесли цели торби със стотинки. Дори българка, омъжена за холандец, веднага е
публикувала акцията в интернет и може да очакваме средства и от там, заяви координатор-ката. Тя
припомни, че инициативата "Жълти стотинки" е стартирала за първи път във Франция по идея на
Бернадет Ширак. Взехме я назаем и сме щастливи, че и в България тази идея работи много добре и
се развива, каза Зорница.

БФС ще подари на деца 1000 билета за мача на Бербатов
www.faktor.bg | 02.06.2017 | 16:26
Българският футболен съюз подарява незабравимо изживяване на деца от футболните школи - да се
докоснат до магията на световните звезди, идващи в България за грандиозното шоу на Димитър
Бербатов и Луиш Фиго. БФС закупи 1000 билета за мача на 14 юни и ще ги подари на деца от
школите. Така едновременно талантите ще получат голямо вдъхновение, а с дарението ще бъде
подкрепена и каузата на фондация "Димитър Бербатов" - успелите деца на България в областите на
изкуствата, науката и спорта. Рекордьорът по голове за националния отбор на България организира
благотворителния мач чрез своята фондация. Неговият отбор United Stars ще се изправи срещу
отбора на носителя на "Златната топка" Луиш Фиго на 14 юни от 20 часа на Националния стадион
"Васил Левски". Президентът на БФС Борислав Михайлов също подкрепя каузата на Бербатов и ще
присъства на големия мач на 14 юни на "Васил Левски", призовавайки трибуните да се напълнят. "За
нас е изключително важно да подкрепим каузата на Димитър, който вече е заслужил своето славно
място в историята на българския футбол. Националният стадион трябва да е пълен в шоуто на 14 юни
и то най-вече с деца, които да се докоснат до големите имена на тази игра и да усетят любовта към
футбола", коментира Борислав Михайлов. Представителите на школите могат да направят своите
заявки за билети на адрес unitedstars@dberbatov.org най-късно до 7 юни, уточниха от пресслужбата
на БФС.
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