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

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

 

 
БДФ / МЕДИЕН МОНИТОРИНГ  

С подкрепата на фондация „Америка за България”  

1 

 

  
   

МЕДИЕН МОНИТОРИНГ НА БЪЛГАРСКИ ДАРИТЕЛСКИ ФОРУМ 
теми: 

БЛАГОТВОРИТЕЛНОСТ, КОРПОРАТИВНА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ 
 

  29 август – 5 септември 2019 г. 
 
СЪДЪРЖАНИЕ: 
 

Новини за членове на БДФ 

65 организации са част от глобалната мрежа TechSoup ........................................................................ 4 

Конкурсът „Най-голям корпоративен дарител" набира номинации до 1 октомври 2019 г. ................... 4 

Търси се "Най-големият корпоративен дарител" .................................................................................. 5 

Ново научно-популярното събитие подкрепя българските олимпийци по природни науки ................. 6 

Избери най-големия корпоративен дарител у нас ................................................................................ 7 

"Операция "Жълти стотинки" ще набира средства за на олимпийските отбори по природни науки .... 7 

Конкурсът за "Най-голям корпоративен дарител" набира номинации до 1 октомври 2019 г. ............... 7 

Фондация дава стипендии на студенти от по 2300 лева годишно ......................................................... 8 

Има и такива фирми! Аутсорсинг компания и служителите й преобразиха парк в Пловдив ................. 9 

Общи новини 

Когато спортът дава надежда за живот – „Заедно можем 2019“ ........................................................... 9 

Родителите на Стели от Варна ще съдят Здравната каса, вижте защо ................................................. 10 

Семеен фестивал “Усмихни се” в Карин дом се завръща на 14-ти и 15-ти септември ......................... 11 

Болницата в Шумен получи дарение .................................................................................................. 11 

Кампанията "ДА ИЗЧИСТИМ БЪЛГАРИЯ ЗАЕДНО" на bTV Media Group -най-мащабната доброволческа 
инициатива у нас ................................................................................................................................ 12 

Зорница Русинова: Не вземаме деца от родителите, а им помагаме да не ги изоставят ..................... 12 

В Плевен се провежда благотворителна кампания за подпомагане на деца за първия учебен ден .... 15 

Детското отделение на областната болница получи ново дарение от фондация "Арусян Чакърян" ... 16 

Сдружение от Петрич реши проблема с апаратурата на родилното отделение в града ...................... 16 

БДЖ посреща деца от приемни семейства в базата си на морето....................................................... 16 

Открита библиотека изградиха доброволци на крайбрежната алея ................................................... 17 

Полицейски синдикат в Кърджали дарява техника за 8 500 лева на родилното ................................. 17 

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. 

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


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

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

 

 
БДФ / МЕДИЕН МОНИТОРИНГ  

С подкрепата на фондация „Америка за България”  

2 

 

Ще устоим ли на климатичните промени? .......................................................................................... 17 

Организират Форум на малките проекти ............................................................................................ 18 

Варненска гимназия иска задължително дарение .............................................................................. 19 

Второ издание на Национална стипендия „С усилия към звездите" ................................................... 19 

Дарение от близо 700 музейни единици е получила галерия "Димитър Добрович" - Сливен ............. 20 

Миглена Цанова, Фондация ,,Чудесата на децата": За втора година провеждаме кампанията "Равен 
старт за всяко българско дете" ............................................................................................................ 20 

Благородна мисия провокира врачани ............................................................................................... 21 

Благотворителната програма "Заедно за отбора" с подкрепата на България U21 бе открита на база 
"Бояна" ............................................................................................................................................... 22 

Бургас с остра нужда от кръв ............................................................................................................... 22 

Откраднаха дарения за бедни деца, събирани на площада в Дупница ............................................... 23 

Към кого да се обърнем ако видим бедстващо животно във Варна? .................................................. 24 

Монтана задели още 20 000 лв. за малки проекти .............................................................................. 25 

Елина Цанкова е новият PR и CSR мениджър на "Карлсберг България" ............................................... 25 

Доброволци ремонтират църквата в Момина клисура ....................................................................... 25 

Родители от Русе призовават: "Дари усмивка на дете, покажи добро!" .............................................. 26 

Капачки за бъдеще: За година и половина са закупени и дарени 11 кувьоза ...................................... 26 

Доброволци от цялата страна чистиха Родопите 9 дни ....................................................................... 26 

Люлка за деца инвалиди правят в София ............................................................................................ 27 

Родители се обучаваха като доброволци за превантивна работа в училищата в Разград ................... 27 

"Дари кръв, вземи книга" до 5 септември във Варна .......................................................................... 28 

Венко Тасев, хотелиер: Поканих 26 деца от приюта на отец Иван за 5 дни в 4-звезден хотел ............. 28 

Благотворителна кампания на първия учебен ден в Русе ................................................................... 29 

Разградската болница получи ново оборудване ................................................................................. 29 

Компанията дава фокус върху ценностите, но средата се създава от хората ....................................... 29 

Браво на хората с големи сърца .......................................................................................................... 31 

Набелязаха местата за кампанията “Да изчистим България заедно” .................................................. 31 

Старозагорци събраха 8 т капачки, купуват кувьози ............................................................................ 32 

Мануела Попова от Лясковец поведе 20 000 души в битката си срещу предразсъдъците към 
различните хора .................................................................................................................................. 32 

Благотворителна изложба - базар в подкрепа на "различните деца" от Враца ................................... 34 

Фондация с дарение за неонатологичното отделение ........................................................................ 34 

Равни в училище – подари ученически пособия за деца от нуждаещи се семейства! ......................... 35 

НЧ „Асклепион 1998“- Кюстендил, започва дарителска акция за изгорялото читалище в Катрище..... 35 

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


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

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

 

 
БДФ / МЕДИЕН МОНИТОРИНГ  

С подкрепата на фондация „Америка за България”  

3 

 

Казанлъчани вече събират средства за животните от приюта ............................................................. 36 

Отбелязваме Международния ден на благотворителността ............................................................... 36 

Започва инициативата "Златен Сливен 2019" ...................................................................................... 36 

Доброволци изнесоха 500 чувала боклук от Родопите, включително хладилник и пералня ............... 37 

Добрич: Набират се доброволци за менторската програма "Искам да бъда", подкрепена от 
Общината, частния бизнес и неправителствена организация ............................................................. 38 

 
 
 
 
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. 

 
 

 

  

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


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

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

 

 
БДФ / МЕДИЕН МОНИТОРИНГ  

С подкрепата на фондация „Америка за България”  

4 

 

Новини за членове на БДФ 

 

65 организации са част от глобалната мрежа TechSoup 

www.ngobg.info | 30.08.2019 | 15:25 
Глобалната мрежа TechSoup е съставена от 65 партньорски организации в цял свят, които работят за 
подобряване на живота чрез технологиите. TechSoup предоставя дарения на технологични ресурси на 
граждански организации от 236 държави и територии. Предоставените дарения са възможност за 
организациите да повишат административния си капацитет от една страна, а от друга – да инвестират 
спестените средства в работа за постигане на мисията си. Платформата предоставя продукти на 
технологичните гиганти Microsoft, Adobe, Autodesk и много други. На глобално ниво стойността на 
предоставените дарения е над 10 милиарда. Вижте още във видеото тук. Организацията, която 
представлява глобалната мрежа у нас е Фондация „Работилница за граждански инициативи“ (ФРГИ). 
От 2009 г., когато започва партньорството между ФРГИ и TechSoup Global, до момента над 700 
граждански организации от цялата страната са получили над 1000 лицензирани продукта, чиято 
пазарна цена надвишава 1,5 млн. лева. От платформата TechSoup България се възползват НПО, 
читалища и обществени библиотеки. Платформата е ориентирана изцяло към неправителствените 
организации и нуждата им от технологична подкрепа за тяхната важна за обществото работа. 
Българските граждански организации имат възможност да получат дарение ресурси от Microsoft, 
Adobe, Autodesk, SemantecDesktop, SemantecEnterprise,Tableau, Bitdefender, CleverReach, Verits. От 
2016 г. чрез платформата дарява и първата българска компания дарител - Суперхостинг. Предвижда 
се броят на компаниите, които даряват продуктите си чрез платформата да се увеличава. TechSoup 
България сътрудничи и на Google в програмата им за организации в обществена полза, като валидира 
кандидатстващите организации за програмите: AdGrants, YouTube for Nonprofits и Google Apps. 
TechSoup България подкрепя гражданските организации у нас и чрез реализирането на редица 
образователни събития. Представители на повече от 1000 граждански организации са повишили своя 
технологичен капацитет, благодарение на образователните инициативи в рамките на програмата. 

Конкурсът „Най-голям корпоративен дарител" набира номинации до 1 октомври 2019 г. 

www.ngobg.info | 02.09.2019 | 12:30 
Седемчленно жури в обновен състав ще оценява кандидатурите  През тази есен Български дарителски 
форум (БДФ) за четиринадесета поредна година ще отличи най-големите корпоративни дарители, 
най-щедрите, иновативни и устойчиви дарителски програми в България. Номинации за участие в 
конкурса за наградите „Най-голям корпоративен дарител“ се приемат до 1 октомври т.г. Като 
обединение на големите дарители в нашата страна БДФ има мисия да насърчава филантропията и 
отговорното дарителство. Ето защо от 2006 г. насам форумът всяка година организира конкурса „Най-
голям корпоративен дарител“. Чрез него той популяризира добрите практики и отличава компаниите 
с най-устойчиви и прозрачни инвестиции в значими обществени каузи в България. Наградите са в 
няколко категории – количествени (според инвестираните финансови и нефинансови ресурси, както и 
доброволен труд), качествени (според качествата на програмите на бизнеса в подкрепа на 
обществото), също така за личност с особен принос за развитие на дарителството в България и за най-
сполучливо партньорство между компания и неправителствена организация. Всички условия за 
участие и насоки за кандидатстване можете да видите ТУК. За обработката, проверката и оценката на 
кандидатурите БДФ използва методологията на европейския конкурс „Най-голям корпоративен 
дарител”, разработена в рамките на проект CEENERGI и прилагана в Централна и Източна Европа от 
дарителските форуми в Чехия, Словакия и Полша. Данните в количествените категории се 
верифицират от „Делойт България“. Победителят в категорията за партньорство се избира с гласуване 
от членовете на БДФ, а наградата за личностен принос се присъжда от Управителния съвет на БДФ по 
предложение на членовете на форума. Номинациите в качествените категории на конкурса се 
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оценяват от жури с участието на авторитетни и обществено ангажирани експерти. През тази година 
седемчленното жури има двама нови членове. Това са Геновева Петрова – управител на агенция 
„Алфа рисърч“, и Дарина Георгиева  - изпълнителен директор на Българската мрежа на Глобалния 
договор на ООН. Те ще оценяват кандидатурите в качествените категории заедно с досегашните 
членове на журито Габриела Маринова - заместник-изпълнителен директор на Българския форум на 
бизнес лидерите, Георги Симеонов - директор „Данъци“ в „Делойт България“, Десислава Тальокова - 
изпълнителен директор на фондация „Америка за България”, Максим Майер – редакционен директор 
и главен редактор на сп. „Мениджър”, и Светла Костадинова - изпълнителен директор на Института за 
пазарна икономика. По традиция домакин на церемонията за награждаване на победителите в 
конкурса „Най-голям корпоративен дарител“ е Президентът на Република България. Тази година 
събитието ще се състои отново в сградата на президентската администрация на 21 ноември. Български 
дарителски форум ще връчи награди на компании, които подкрепят общественозначими каузи в 
България в общо девет категории: 1. Най-голям обем финансови дарения 2.  Най-голям обем 
нефинансови дарения (стоки, материали, услуги) 3. Най-голям принос чрез доброволен труд на 
служителите 4. Най-щедър дарител 5. Най-добра дарителска програма 6. Най-добра програма на 
малко и средно предприятие 7. Най-добра дарителска програма на местен дарител 8. Най-устойчива 
дарителска програма 9. Най-сполучливо партньорство.   Номинации и самономинации за конкурса 
„Най-голям корпоративен дарител“ се приемат до 17 часа на 1 октомври 2019 г. Формуляр за 
кандидатстване може да бъде свален от сайта на БДФ. Попълненият формуляр и необходимите 
приложения трябва да бъдат изпратени на ел. поща: apaunova@dfbulgaria.org  или на пощенски адрес: 
Български дарителски форум ул. „Леонардо да Винчи" 4Б, ет. 2 гр. София 1124 Кои компании бяха 
отличени през 2018 г. можете да видите ТУК.   Конкурсът се осъществява с медийното партньорство 
на Информационния портал на НПО в България, Дарик радио, сп. „Мениджър“, Клуб Z, и Инвестор 
медиа груп. 
 

Търси се "Най-големият корпоративен дарител" 

Документи се подават до 1 октомври 2019 г. Възможно е както номиниране, така и самономиниране 
на компании 
www.investor.bg | Екип на Investor.bg | 02.09.2019 | 15:13 
За четиринадесета поредна година Български дарителски форум (БДФ) набира кандидати за 
наградите "Най-голям корпоративен дарител". 
Като обединение на големите дарители в нашата страна БДФ има мисия да насърчава филантропията 
и отговорното дарителство. Ето защо от 2006 г. насам форумът всяка година организира конкурса 
"Най-голям корпоративен дарител". Чрез него той популяризира добрите практики и отличава 
компаниите с най-устойчиви и прозрачни инвестиции в значими обществени каузи в България. 
Наградите са в няколко категории - количествени (според инвестираните финансови и нефинансови 
ресурси, както и доброволен труд), качествени (според качествата на програмите на бизнеса в 
подкрепа на обществото), също така за личност с особен принос за развитие на дарителството в 
България и за най-сполучливо партньорство между компания и неправителствена организация. 
Тази година в критериите за класиране в конкурса са отразени стандартите за дарителски практики на 
БДФ, приети от членовете на форума през 2018 г. Ново е също изискването дарителските програми, 
номинирани за устойчивост, да действат поне три години преди годината на кандидатстване в 
категорията "Най-устойчива дарителска програма". Програми, спечелили награда в дадена категория, 
не могат да кандидатстват в същата категория през следващата година. Всички условия за участие и 
насоки за кандидатстване можете да видите ТУК. 
За обработката, проверката и оценката на кандидатурите БДФ използва методологията на 
европейския конкурс "Най-голям корпоративен дарител", разработена в рамките на проект CEENERGI 
и прилагана в Централна и Източна Европа от дарителските форуми в Чехия, Словакия и Полша. 
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Данните в количествените категории се верифицират от "Делойт България", а тези в качествените се 
оценяват от жури с участието на авторитетни и обществено ангажирани експерти. Победителят в 
категорията за партньорство се избира с гласуване от членовете на БДФ, а наградата за личностен 
принос се присъжда от Управителния съвет на БДФ по предложение на членовете на форума. 
По традиция домакин на церемонията за награждаване на победителите в конкурса "Най-голям 
корпоративен дарител" е Президентът на Република България. Тази година събитието ще се състои 
отново в сградата на президентската администрация на 21 ноември. 
Български дарителски форум ще връчи награди на компании, които подкрепят общественозначими 
каузи в България в общо девет категории: 
1. Най-голям обем финансови дарения 
2. Най-голям обем нефинансови дарения (стоки, материали, услуги) 
3. Най-голям принос чрез доброволен труд на служителите 
4. Най-щедър дарител 
5. Най-добра дарителска програма 
6. Най-добра програма на малко и средно предприятие 
7. Най-добра дарителска програма на местен дарител 
8. Най-устойчива дарителска програма 
9. Най-сполучливо партньорство. 
Номинации и самономинации за конкурса "Най-голям корпоративен дарител" се приемат до 17 часа 
на 1 октомври 2019 г. Формуляр за кандидатстване може да бъде свален от сайта на БДФ. Попълненият 
формуляр и необходимите приложения трябва да бъдат изпратени на ел. поща: 
apaunova@dfbulgaria.org или на пощенски адрес: 
Български дарителски форум 
ул. "Леонардо да Винчи" 4Б, ет. 2 
гр. София 1124 
Кои компании бяха отличени през 2018 г. можете да видите ТУК. 
Конкурсът се осъществява с медийното партньорство на телевизия Bulgaria ON AIR и  

Ново научно-популярното събитие подкрепя българските олимпийци по природни науки 

www.projectmedia.bg | 02.09.2019 | 17:23 
Част от най-добрите комуникатори на науката у нас се събират на една сцена в подкрепа на 
българските олимпийски отбори по природни науки. Научно-популярното събитие Science Bricks 
(www.sciencebricks.bg и https://www.facebook.com/events/588342538236719/), което ще се проведе за 
първи път на 19 октомври в София Тех Парк, представя впечатляващи лекции на проф. Николай 
Денков, Никола Каравасилев, Наско Стаменов и доц. Аспарух Камбуров. На сцената ще излязат и част 
от българските олимпийци по природни науки. Водещи на събитието, което е организирано от 
MediaBricks.bg, са Златина Димитрова и д-р Владимир Божилов. Входът на събитието е с билети, като 
всички приходи от продажбата им отиват директно в дарителската сметка на Сдружението на 
олимпийските отбори по природни науки в подкрепа на състезателите и ръководителите на отборите 
по математика, физика, химия, астрономия, лингвистика, астрономия и астрофизика, биология и 
информатика. Стандартният дарителски билет е на цена от 15 лв. (10 лв. за студенти и ученици), като 
има супер дарителски билети за 30 и 50 лв. Билетите се продават в https://epaygo.bg/3801502752 Дали 
Вселената е толкова „спокойна“, колкото изглежда? Какви материали ни трябват, за да покоряваме 
Космоса? Защо са важни изследванията на Антарктида? Кога се е появила първа биологична клетка 
LUCA? Какво е да си олимпиец по природни науки? Отговорите на тези въпроси дават нашите лектори: 
Астрофизикът Никола Каравасилев, който е дългогодишен ръководител на националните ни отбори 
по астрономия и астрофизика, ще ни разкаже повече за „(Не)спокойната Вселена“. Наско Стаменов 
също подготвя гимназисти, но по химия. На Science Bricks той ще представи „Материалите, с които се 
покорява Космосът“. Доц. Аспарух Камбуров ще отведе зрителите из дебрите на Антарктика, за да 

http://www.americaforbulgaria.org/page/home
http://www.projectmedia.bg/2019/09/02/ново-научно-популярното-събитие-подк/
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разкаже повече за приключението да се прави наука там. Впечатляващата научно-популярна лекция 
на проф. Николай Денков „Животът преди и след Земята“ ще ни запознае с първата биологична клетка, 
предшественик на всички живи организми на Земята – LUCA. В последния панел ще имате възможност 
да чуете историите на български олимпийци по природни науки. Те ще ни разкажат как се коват 
медалите със знание. През целия ден ще можете да разгледате и пълните с наука щандове на нашите 
партньори. Още информация за Science Bricks: Наука с кауза ще намерите на 
https://mediabricks.bg/sciencebricks/ 

Избери най-големия корпоративен дарител у нас 

Номинации и самономинации за конкурса "Най-голям корпоративен дарител" се приемат до 1 
октомври 2019 
www.vesti.bg | 03.09.2019 | 13:15 

"Операция "Жълти стотинки" ще набира средства за на олимпийските отбори по природни 
науки 

За девета поредна година започна най-голямата благотворителна инициатива на VIVACOM - Операция 
"Жълти стотинки". 
www.actualno.com | 03.09.2019 | 14:11 
За девета поредна година започна най-голямата благотворителна инициатива на VIVACOM - Операция 
"Жълти стотинки". 
Тази година събраните средствата ще бъдат дарени на Сдружението на олимпийските отбори по 
природни науки (СООПН). Те ще се използват за подготовката и участието на младите български 
олимпийци от отборите по биология, математика, астрономия, астрофизика, информатика, 
лингвистика, физика и химия в международни и балкански състезания. С парите Сдружението ще 
организира обучения, лабораторни занимания, специализирана подготовка по съответните научни 
дисциплини, ще осигури необходимите лектори и разработване на задачи - всичко, което е 
необходимо за подпомагане на доброто представяне на олимпийските надежди в природните науки. 
"Операция "Жълти стотинки" е още един израз на дълготрайния ангажимент на VIVACOM към 
образованието и развитието на младите хора в България. Компанията твърдо стои зад убеждението, 
че с общите усилия на цялото общество възможностите за образование могат да бъдат подобрени. 
"Младите олимпийски надежди заслужават да инвестираме в техния талант и да ги насърчим по пътя 
към още медали, които прославят страната ни.", каза Веселка Вуткова, директор "Корпоративни 
комуникации" във VIVACOM. 
Операция "Жълти стотинки" 2019 се осъществява в партньорство с Българския дарителски форум и с 
подкрепата на над 40 медии, фирми и организации. Посланици на кампанията са журналистът Ива 
Дойчинова и носителят на четири олимпийски медала в спортната гимнастика Йордан Йовчев, които 
подкрепят каузата. 
Средствата за Сдружението на олимпийските отбори по природни науки се набират в магазините на 
VIVACOM и в търговските обекти на партньорите, а също и чрез изпращане на SMS с текст DMS OLYMP. 
VIVACOM, както и партньорските организации инвестират допълнително, като допълват набраната по 
време на кампанията сума. Инициативата ще продължи до 31.12.2019 г. 

Конкурсът за "Най-голям корпоративен дарител" набира номинации до 1 октомври 2019 г. 

Седемчленно жури в обновен състав ще оценява кандидатурите 
www.clubz.bg | Клуб Z | 03.09.2019 | 17:11 
През тази есен Български дарителски форум (БДФ) за четиринадесета поредна година ще отличи най-
големите корпоративни дарители, най-щедрите, иновативни и устойчиви дарителски програми в 
България. Номинации за участие в конкурса за наградите "Най-голям корпоративен дарител" се 
приемат до 1 октомври т.г. 

http://www.americaforbulgaria.org/page/home
https://www.vesti.bg/bulgaria/izberi-naj-golemiia-korporativen-daritel-u-nas-6099286
https://www.actualno.com/society/operacija-jylti-stotinki-shte-nabira-sredstva-za-na-olimpijskite-otbori-po-prirodni-nauki-news_815409.html
https://clubz.bg/87378-konkursyt_za_%E2%80%9Enaj_golqm_korporativen_daritel%E2%80%9C_nabira_nominacii_do_1_oktomvri_2019_g
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Като обединение на големите дарители в нашата страна БДФ има мисия да насърчава филантропията 
и отговорното дарителство. Ето защо от 2006 г. насам форумът всяка година организира конкурса 
"Най-голям корпоративен дарител". Чрез него той популяризира добрите практики и отличава 
компаниите с най-устойчиви и прозрачни инвестиции в значими обществени каузи в България. 
Наградите са в няколко категории - количествени (според инвестираните финансови и нефинансови 
ресурси, както и доброволен труд), качествени (според качествата на програмите на бизнеса в 
подкрепа на обществото), също така за личност с особен принос за развитие на дарителството в 
България и за най-сполучливо партньорство между компания и неправителствена организация. 
Всички условия за участие и насоки за кандидатстване можете да видите тук. 
За обработката, проверката и оценката на кандидатурите БДФ използва методологията на 
европейския конкурс "Най-голям корпоративен дарител", разработена в рамките на проект CEENERGI 
и прилагана в Централна и Източна Европа от дарителските форуми в Чехия, Словакия и Полша. 
Данните в количествените категории се верифицират от "Делойт България". Победителят в 
категорията за партньорство се избира с гласуване от членовете на БДФ, а наградата за личностен 
принос се присъжда от Управителния съвет на БДФ по предложение на членовете на форума. 
Номинациите в качествените категории на конкурса се оценяват от жури с участието на авторитетни и 
обществено ангажирани експерти. 
През тази година седемчленното жури има двама нови членове. Това са Геновева Петрова - управител 
на агенция "Алфа рисърч", и Дарина Георгиева - изпълнителен директор на Българската мрежа на 
Глобалния договор на ООН. Те ще оценяват кандидатурите в качествените категории заедно с 
досегашните членове на журито Габриела Маринова - заместник-изпълнителен директор на 
Българския форум на бизнес лидерите, Георги Симеонов - директор "Данъци" в "Делойт България", 
Десислава Тальокова - изпълнителен директор на фондация "Америка за България", Максим Майер - 
редакционен директор и главен редактор на сп. "Мениджър", и Светла Костадинова - изпълнителен 
директор на Института за пазарна икономика. 
По традиция домакин на церемонията за награждаване на победителите в конкурса "Най-голям 
корпоративен дарител" е Президентът на Република България. Тази година събитието ще се състои 
отново в сградата на президентската администрация на 21 ноември. 
Български дарителски форум ще връчи награди на компании, които подкрепят общественозначими 
каузи в България в общо девет категории: 
1. Най-голям обем финансови дарения 2. Най-голям обем нефинансови дарения (стоки, материали, 
услуги) 3. Най-голям принос чрез доброволен труд на служителите 4. Най-щедър дарител 5. Най-добра 
дарителска програма 6. Най-добра програма на малко и средно предприятие 7. Най-добра дарителска 
програма на местен дарител 8. Най-устойчива дарителска програма 9. Най-сполучливо партньорство. 
Номинации и самономинации за конкурса "Най-голям корпоративен дарител" се приемат до 17 часа 
на 1 октомври 2019 г. Формуляр за кандидатстване може да бъде свален от сайта на БДФ. Попълненият 
формуляр и необходимите приложения трябва да бъдат изпратени на ел. поща: 
apaunova@dfbulgaria.org или на пощенски адрес: 
Български дарителски форум ул. "Леонардо да Винчи" 4Б, ет. 2 гр. София 1124 

Фондация дава стипендии на студенти от по 2300 лева годишно 

www.novini.bg | 04.09.2019 | 12:40 
За седемнадесета поредна година фондация "Еврика" ще определи студентите, които ще получават 
стипендии в размер на 2300 лева годишно в десет области. Това съобщиха от организацията. 
Стипендиите на студентите ще бъдат връчени в областите: компютърни науки - на името на Джон 
Атанасов; математика - на името на акад. Никола Обрешков; физика - на името на акад. Георги 
Наджаков; химия и химични технологии - на името на акад. Ростислав Каишев; медицина и биология 
- на името на акад. Методи Попов; аграрни, ветеринарни науки и горско стопанство - на името на акад. 
Дончо Костов; инженерни науки - в областта на електрониката, автоматизацията и електротехниката 

http://www.americaforbulgaria.org/page/home
https://www.novini.bg/bylgariya/obrazovanie/555893
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на името на акад. Димитър Мишев; инженерни науки - в областта на машиностроителните технологии 
на името на акад. Ангел Балевски; строителство и архитектура - на името на Кольо Фичето; икономика 
- на името на акад. Евгени Матеев. Заради постъпило целево дарение, за първа година след конкурс 
и по правилата за отпускане на именни стипендии, ще бъде определен още един носител на 
специалната стипендия "Акад. Александър Теодоров - Балан". Тя също ще е 2300 лева и ще е за студент 
по българска филология и литература. Право на кандидатстване за стипендиите на фондация "Еврика" 
и на стипендията "Акад. Александър Теодоров - Балан" имат български студенти в български 
университети в определените области. Студентите трябва да са завършили най-малко втори курс от 
обучението си с успех по учебни години, не по-малък от "много добър" /5,00/, както и да са записани 
за редовно обучение в университетите за учебната 2019/2020 година. 

Има и такива фирми! Аутсорсинг компания и служителите й преобразиха парк в Пловдив 

www.trafficnews.bg | 04.09.2019 | 14:33 
Социалната отговорност на бизнеса е нещо, което рядко се вижда в днешно време в България. Една 
от големите компании, която има и подразделение в Пловдив, показа, че всеки трябва да има 
отношение към средата, в която живеем – не само на думи, но и с действия. Днес градоначалникът 
Иван Тотев, районният кмет Георги Стаменов и представители на TELUS International откриха 
обновената зона до спортна зала „Колодрума”  -  между бул. „Менделеев” и улица „Стадион”. Преди 
години паркът до кръстовището на булеварда бе в доста неугледен вид, а на ъгъла имаше  дървено 
заведение, чиито посетители създаваха проблеми на живеещите с постоянно нарушаване на 
обществения ред. Към днешна дата – заведението го няма, изградена е детска площадка, стрийт 
фитнес и зона за спорт и отдих.  Това е станало благодарение на служителите на  TELUS, които напълно 
доброволно са положили труд за облагородяването на зоната, а компанията е дала средствата от 56 
хил. лева. Освен новата детска площадка, в зоната е била ремонтирана и друга такава – от страната на 
бул. „Найчо Цанов”. „Тази корпоративна социална отговорност е много заразителна и много компании 
и немалко компании го правят. TELUS обаче е един от пионерите в тези начинание. На първо място 
благодарим им, че преди години решиха да инвестират в Пловдив, защото, ако не го бяха направили, 
много от нашите деца сега щяха да са извън града. Благодарим на всички, които дадоха от свободното 
си време, за да преобразят това пространство”, каза кметът Иван Тотев . Акцията по преобразяването 
се проведе по инициативата на TELUS в Деня на Подкрепа, в която взеха участие над 200 доброволци. 
TELUS International Europe стартира Ден на подкрепа в България през 2013 г. Като част от инициативата 
досега компанията е инвестирала в обновяването на училището за деца със зрителни увреждания 
"Луи Брайл" в София и ремонт на комплекса за социални услуги за деца и семейства в Пловдив. От 
2016 г. всички доброволци работят за обновяване на две от трите български училища за деца с 
увреден слух - "Проф. д-р Дечо Денев" в София и "Проф. д-р Стоян Белинов" в Пловдив. През 2018 
доброволци от компанията засадиха над 16 дка зимен дъб в района на с. Долна Диканя. За шестте 
години, през които тази инициатива се провежда, TELUS International Europe инвестира над 650 000 
лв., ангажирайки над 4500 доброволци. 

 
 
 
Общи новини 
 

Когато спортът дава надежда за живот – „Заедно можем 2019“ 

www.gol.bg | 29.08.2019 | 15:18 
Благотворителният футболен турнир под надслов „Заедно можем“ се организира за втори път досега. 
Целта е той да се превърне в традиция, като наградата не е материална, а по-скоро сe изразява в 
греещите детски усмивки накрая. На миналогодишния турнир всички участници и любители успяха да 

http://www.americaforbulgaria.org/page/home
https://trafficnews.bg/obshtestvo/ima-i-takiva-firmi-autsorsing-kompaniia-i-sluzhitelite-i-153614/
https://www.gol.bg/za-rss/2019-08-29/kogato-sportat-dava-nadezhda-za-zhivot-zaedno-mozhem-2019
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помогнат на Марая и Тони, като събраха сумата от 5160 лв. Сега идеята е да се подкрепят други две 
прекрасни деца – Ици и Теди, които се борят за пълноценен и щастлив живот. Христиан Тодоров 
Христов – Ици, е на 3 годинки от Тополовград, диагностициран е със злокачествен тумор в мозъка. 
Нужни са над 100 000 евро за радиотерапия/протон терапия в Германия. Теодор Даниелов Велинов – 
Теди, е на 14 години от Кюстендил, диагнозата му е остеосарком – тумор на бедрената кост. Нужни са 
му над 300 000 евро за операция и лечение в Германия. Целта на турнира е да се помогне и подаде 
ръка на Христиан и Теодор, а едновременно с това всички футболни любители да се забавляват 
заедно. В него участие ще вземат 15 отбора, разпределени в 3 групи по 5. Освен усмивки и добро 
настроение, събитието ще предложи много изненади за всички, включително и благотворителен 
базар, томболи за различни футболни и спортни артикули, както и демонстративен дамски мач. Като 
организация, „Заедно можем“ провежда и участва в много благотворителни инициативи, като носи 
пълна отговорност за прозрачност и отчетност на цялата дейност. „Заедно можем“ не е просто девиз 
или словосъчетание от 2 думи, ЗАЕДНО наистина можем да помогнем и да сме лъч светлина за децата 
на България! Не ни коства нищо да бъдем ДОБРИ!  Събитието ще се проведе на 31 август и 1 септември 
на игрищата на спортен комплекс Olemasport - гр. София, Младост 2, бул. „Андрей Ляпчев“ 70. 
Очакваме Ви! Повече информация за всичко свързано с турнира можете да откриете тук: 
https://www.facebook.com/events/408520126681902/ . Който желае да помогне на Ици и Теди, може 
да намери повече информация за дарителските сметки тук: Дарителска банкова сметка: IBAN: 
BG85STSA93000026120466 BIC: STSABGSF Христиан Тодоров Христов Гр. Тополовград Дарителска 
банкова сметка: IBAN: BG25UBBS80021083543740 BIC: UBBS BGSF Титуляр: Теодор Даниелов Велинов 

Родителите на Стели от Варна ще съдят Здравната каса, вижте защо 

www.varna24.bg | Автор: Пламена Николова | 29.08.2019 | 16:58 
Родителите на малкия Стели от Варна съобщиха за Varna24.bg, че са решени да заведат дело срещу 
Здравната каса, след като три месеца чакат писмен отговор от институцията, че няма да им бъдат 
отпуснати средства за операция. Заради липсващият официален отказ, родителите не могат да 
получат законово право да отворят ДМС сметка, по която да набират средства за рехабилитацията и 
възстановяването на малкия боец. "Изпратила съм писмото с молба за отпускането на средства за 
операцията преди три месеца. По телефона след дълго настояване ми беше заявено, че няма да 
получим тези средства за втората операция, но официален документ нямаме. От НЗОК искат лкк от бг 
болница, че е лежал. А неговата диагноза не изисква престой за наблюдение и лечение, а 
директно операционна интервенция", коментира майката на Стели Силвия Емилова. Припомняме, че 
с помощта на добри хора семейството на малкия Стели от Варна успя да събере нужните средства и 
да доплати за успешната операция, при която бе махнат импланта в гръдния му кош.  Тепърва обаче 
семейството ще има нужда от още много средства за прегледи и рехабилитация. Следващата спешна 
сума, която трябва да бъде платена в турската клиника за контролен преглед и наблюдение е от 3000 
лв., с които семейството трябва да разполага до края на август.  Припомняме, че Стелиян Стоянов 
Стоянов е почти на 3 годинки от Варна. От раждането е с деформация на гръдния кош. На 1,3 г. детски 
специалисти кардиолог и ортопед поставят диагнозата Pectus excavatum "тежка деформация на 
гръден кош тип обущарски гърди в 3-4 степен. Преди поставянето на импланта състоянието му беше 
нестабилно с хоризонтално разположение на сърцето, пристъпи и затруднено дишане. Поради 
бързото увеличение на деформацията сърцето му бе на милиметри от притискане, следователно 
въпрос на време беше да се стигне до сърдечна недостатъчност. Затова бе назначена много рискова 
операция, поради поставяне на имплант между сърцето и гръдния кош, който впоследствие бе 
отстранен.  "Не бяхме събрали цялата сума, но болницата пое отговорността да оперира детенцето ни. 
Подписахме договор с представителите на болницата за изплащане на другата половина на сумата от 
4399 евро до срок 15.08.2019г. Успяхме благодарение на добри хора, на които изказвам своята 
дълбока благодарност и признателност, да съберем тези средства", каза майката на Стели за медията 
ни.  Битката за здравето на малкото момченце обаче продължава и семейството все още се нуждае от 

http://www.americaforbulgaria.org/page/home
https://www.varna24.bg/novini/varna/Roditelite-na-Steli-ot-Varna-shte-sudyat-Zdravnata-kasa-vizhte-zashto-894463
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подкрепа.  За всеки, който желае и може да помогне: Дарителска сметка в лева IBAN 
BG86STSA93000025570070 Банка ДСК Титуляр Стелиян Стоянов Стоянов Гр.Варна 

Семеен фестивал “Усмихни се” в Карин дом се завръща на 14-ти и 15-ти септември 

www.varnautre.bg | 29.08.2019 | 21:18 
За 5-та поредна година, на 14-ти и 15-ти септември, слънчевият двор на Карин дом в Морската градина 
на Варна ще посрещне граждани и гости на града за най-магичния семеен фестивал „Усмихни се“. 
Събитието възникна като инициатива на приятели на Карин дом, за да прерастне в традиция, в която 
варненснките семейства отбелязват заедно началото на учебната година, събирайки последни 
слънчеви лъчи на открито. Тази година събитието е с тема български фолклор. Тези от гостите, които 
имат събиращи в гардероба прах народни носии могат да ги извадят, а за лишените от тази 
привилегия, Партньорите на Карин дом – корпорация Галатея осигуряват наем срещу символична 
сума в дните преди фестивала. Това ще е още един повод гостите да направят връзката на децата с 
техните корени още по-интересна и запомняща се. Тематични ще са и част от забавленията – езда, 
стрелба с лък, плъстене на вълна, рисуване вурху глина, изпълнение на редица фолклорни състави, 
както и концерт на ангелогласната Нели Петкова. Фестивалът няма да изневери и на традиционния си 
формат, в който съчетава забавления за всички възрасти. Кулинарни работилници и бижута на 
локални занаятчии за мама, крафт бира и специалитети за татко. Тази година специално внимание е 
обърнато на тийнейджърите, за които ще бъде представена книгата „За вафлите и хората“ на стенд-
ъп комедианта Николаос Цитиридис, познат от забавния си блог Ревюта на вафли, а вечерта ще 
продължи с концерт с Мириян Костадинов – MIRY. За най-малките, разбира се, отново ще има 
изградена детска зона с множество работилнички и забавления, еко зона, скаутски приключения, 
стена за катерене, батути. Специална спортна зона ще бъде обособена за турнир по народна топка за 
фирми, които искат да помогнат на каузата и подарят на служителите си един интересен тийм-
билдинг.  Организаторите от екипа на Карин дом са предвидили също тематични лекции на тема 
детско развитие, както и тур на помещаващия се в сградата Музей на благотворителността, воден от 
тънкия познавач на варненската история Християн Облаков. Събраните средства от вход, томбола с 
награди, процент от продажбите, детската зона, както и от щанда на Карин дом ще 
подпомогнат  новосъздадения от Карин дом “Център за семейно-медиирана интервенция”, който 
въведе иновативна за България услуга, в която семейството е движещата сила. Екипът на 
терапевтичния център с уникална история кани всички варненци да станат част от семейното 
забавление, не само заради децата със специални нужди, но и заради нашите собствени семейства и 
нуждата да прекарваме качествено време заедно – ние с нашите деца, нашите деца помежду си и ние 
с ние. И ако докато тази магия се случва, успеем да помогнем и на семейства, които се срещат с 
различни от нашите ежедневни предизвикателства – то има само печеливши. Годишно Карин дом 
подкрепя над 300 деца и семейства и обучава над 1200 специалиста – посещавайки фестивала вие 
ставате част от магията на споделянето и подкрепата. 

Болницата в Шумен получи дарение 

в. Труд | Цветелина ГЕОРГИЕВА | 30.08.2019 | 00:01 
Болницата в Шумен получи като дарение автоклав за обезвреждане на опасни отпадъци. Жестът е от 
Ротари клуб-София. Инсталацията е австрийска и предстои да бъде лицензирана, каза изпълнителният 
директор д-р Димитър Костов. До скоро лечебницата плащаше на външна фирма за обезвреждане на 
отпадъците си и това е струвало над 60 000 лв. годишно. Една от мерките в оздравителната програма 
на ръководството беше въвеждането на автоклав, с който да се спестят средства. Новата инсталация е 
втора за МБАЛ-Шумен. С общински средства е бил закупен един автоклав и на същата площадка сега 
ще заработи вторият, с което нуждите на здравното заведение напълно ще се покрият. 

http://www.americaforbulgaria.org/page/home
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Кампанията "ДА ИЗЧИСТИМ БЪЛГАРИЯ ЗАЕДНО" на bTV Media Group -най-мащабната 
доброволческа инициатива у нас 

сп. 9 месеца | 30.08.2019 | 00:01 
Емблематичната кампания отрежда водещо място на България сред страните с най-добри 
доброволчески практики в грижата за околната среда в света. Акцент в инициативата е Денят на 
голямото почистване. През 2019 г. bTV Media Group отново ще бъде част от най-голямата гражданска 
инициатива в света - World Clean Up Day 2019. На 14 септември доброволците в България ще дадат 
старт на второто издание на Световния ден на почистването, което ще завърши в Хавай през нощта на 
21 септември. 
През 2019 г. "Да изчистим България заедно" разширява обхвата си с нови възможности за 
подобряване на средата, в която живеем. На 14 септември доброволците от цялата страна ще могат 
не просто да почистят замърсените зони, но и да инициират други добри дела, като обновят детски 
площадки и градинки, спасят унищожени гори или засадят нови, ремонтират туристически табели и 
заслони, боядисат пейки и дадат други добри примери, с които да направят България не само по-
чиста, но и по-красива. По традиция и тазгодишната кампания стартира с национална среща на 
партньорите, на която bTV Media Group отличи 50 от най-резултатните и лоялни привърженици на "Да 
изчистим България заедно", сред които национални и регионални институции, бизнес организации и 
изявени доброволци. 

Зорница Русинова: Не вземаме деца от родителите, а им помагаме да не ги изоставят 

www.24chasa.bg | Цветелина Стефанова | 30.08.2019 | 08:11 
- Г-жо Русинова, вече няколко месеца продължават протестите на родители срещу Националната 
стратегия за детето. Премиерът Бойко Борисов пък каза, че мрази лъжите, и нареди сутрин, обед и 
вечер да се разяснява, че няма такава. Има ли от какво да се притесняват родителите? 
- Категорично мога да успокоя всички български родители, че няма каквато и да е причина да се 
съмняват, че някой може да си позволи да извежда деца от семействата. За нас е необясним този 
страх, независимо че многократно и категорично бе заявено от министерството, правителството и 
премиера, че такава стратегия не се предвижда. Ние не работим по такава стратегия в момента, нито 
копираме норвежки, шведски или какъвто и да е било модел. Законодателството, което влиза в сила 
от 1 януари 2020 г., е изцяло насочено към хората, които имат нужда от подкрепа, към реформиране 
на системата от социални услуги, така че всички специалисти от различните дневни центрове и домове 
да работят по-качествено, а средствата, които се отпускат от бюджета, да стигат по-лесно до хората и 
да има покритие в цялата страна. 
-Едно от големите им притеснения е, че държавата иска да даде повече права на социалните 
работници, за да отнемат по-лесно деца от родителите им. Можете ли да ги успокоите? 
- Социалните работници и сега не могат просто ей така да извеждат дете от семейството, а трябва да 
има причини. Това става със съдебно решение. Освен това всяка една мярка на закрила, когато едно 
дете е изведено от семейството и настанено в приемно семейство или в центъра за настаняване от 
семеен тип, подлежи на съдебен контрол. Тоест съдебната система е тази, която контролира системата 
на "Закрила на детето". Абсолютно безпочвени са притесненията на семействата, че социалните 
работници могат да правят каквото си поискат. За нас е важно съществуващата система да бъде 
подкрепена и, ако е необходимо, да бъде реформирана, но това е професионален диалог, който 
водим с останалите колеги от ведомствата, с НПО-та и местните власти. 
- Дайте пример как държавата помага на майки да не изоставят децата си и в какви случаи децата се 
извеждат от семейства? 
- Най-честите причини за настаняването на дете в приемно семейство или център от семеен тип е, 
защото е загубило родителите си или е изоставено. За нас развитието на приемната грижа е много 
важно, защото 60% от децата, които трябва да бъдат настанени в такъв тип центрове, могат да бъдат 
настанени в приемни семейства. Много по-добре е, когато семейство се грижи за дете. Приемните 

http://www.americaforbulgaria.org/page/home
https://www.24chasa.bg/mnenia/article/7629842


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

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

 

 
БДФ / МЕДИЕН МОНИТОРИНГ  

С подкрепата на фондация „Америка за България”  

13 

 

семейства подлежат на обучения, на контрол от страна на нашите служби. Във всеки един момент, в 
който забележим, че едно приемно семейство не предоставя качествена услуга, нашите служби се 
намесват. Родители искаха да изоставят детенце почти на година, което е родено недоносено. След 
намеса на социалните работници то е настанено в приемно семейство, а отделите по закрила започват 
да работят и с родителите, които са насочени към специална услуга. Отпусната им е социална помощ, 
за да има електричество в жилището, да може да се направи малък ремонт. В рамките на по-малко от 
половин година детето отново е върнато в семейството. Другият случай, който бе изключително 
труден за нас, бе по сигнал на кмет. Оказа се, че 5 деца на възраст между 1 и 12 г. живеят почти без 
надзор от родителите си и на практика са изоставени. Едното е с увреждане, а семейството дори не се 
е обърнало към лекарска комисия, която да му издаде ТЕЛК. Така че след намеса на социалната 
закрила и кмета децата са настанени в приемна грижа, издирени са родителите, започна работа с 
майката, а детето с увреждане първо мина през ТЕЛК, а после бе записано в дневен център за деца с 
увреждания. Бяха взети мерки останалите деца да бъдат записани в училище. Бяха отпуснати помощи, 
за да се направи малък ремонт и след седем месеца децата бяха върнати. През последните 2 г. 
работим доста активно и по една инициатива за единно обслужване. Така, ако родителите имат нужда 
от работа, колегите от Агенцията по заетостта им помагат на място. 
За мен е необяснимо защо някой подклажда тези протести и защо продължава всяването на паника у 
хората. Искам да уверя родителите, че нашата цел като министерство е да подкрепяме семействата, 
да осигуряваме грижа на най-нуждаещите се. Законът за закрила на детето цели да предотврати 
изоставянето, насилието и трафика над децата. Ако има пропуск в системата, ние трябва да бъдем 
алармирани, за да предприемем съответните действия. 
- Приемната грижа у нас е по програма, как ще се развива и занапред? 
- Тя стартира през 2015 г. Не трябва да гледаме на приемната грижа като алтернатива на семейството, 
а като на алтернатива на настаняване на детето в дом илиъв център. Приемната грижа е един 
изключително успешен модел, който през последните години дава възможност средно на около 2000 
деца годишно да са известно време в приемно семейство. С новия Закон за со8циалните услуги се 
намалява и периодът за настаняване в социална услуга до 2 г. Трябва да подчертаем, че приемната 
грижа е временна мярка. Наскоро имахме изоставено дете във Великобритания и с помощта на 
посолството и нашите служби то бе върнато в България и се настани в приемно семейство. Това е една 
услуга , която заедно с общините ще продължим да развиваме през Закона за социалните услуги. 
Приемната грижа не е само работа. Тя трябва да се върши от хора, които са подготвени, които имат 
желание да се занимават с деца. Наблюденията ни са, че децата се развиват много по-добре, ако са 
настанени в приемни семейства, а не в центрове. Независимо къде е настанено едно дете, то се 
подкрепя и подготвя дори за най-дребните предизвикателства, с които ще се сблъска - как да си пусне 
пералня, да си приготви храна. 
- От 1 септември личната помощ вече ще се предоставя по нов ред. Омбудсманът Мая Манолова 
предупреди, че Законът за личната помощ не се познава и не се разяснява достатъчно от социалните 
работници. Има ли риск хората да останат без личен асистент? 
- Законът за личната помощ влиза в сила от 1 септември. Бих искала да успокоя хората, които ползват 
лични асистенти, че държавата е дала възможност да бъдат обезпечавани с комбинация от мерки. В 
последните няколко месеца колегите от АСП активно започнаха кампания за информиране на хората, 
които могат да ползват личната помощ. До края на годината продължихме споразуменията с 
общините, които и досега ползват лични асистенти, но не могат да се възползват от Закона за лична 
помощ, защото не са с увреждания. Лични асистенти се ползват от много възрастни хора, от самотно 
живеещи, така че те ще продължават да имат подкрепа. 
Хората с увреждания, които са минали през индивидуална оценка, ще имат лична помощ. 
Разбра се, като при всеки един закон трябва да мине определен период от прилагането му, за да 
правим оценки. Не бих искала да алармираме за проблеми, преди те да са се случили, когато на 
практика законът не е влязъл в сила. 
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- Започна подготовката за третия програмен период по ОП "Развитие на човешките ресурси". Какъв ще 
е фокусът на програмата през 2021-2027 г.? 
- В момента имаме сериозни постъпки в преговорния процес. Очакванията са, че ресурсът ще бъде 
увеличен със 70%, или малко над 4 млрд. лв. Няколко са важните приоритети, които сме си поставили. 
На първо място - да продължим с Европейския социален фонд да подкрепяме младежите, като 10% 
от тези средства ще бъдат за тях. Първо, тези, които са отпаднали, трябва да бъдат върнати в 
образователната система. А завършилите образование бързо да бъдат интегрирани на пазара на 
труда. Имаме опит с Младежката гаранция, но трябва да продължим да работим с най-тежката част - 
младежите, които са изпаднали от образователната система и не са мотивирани. Ще продължим и 
темата за социалното включване, а 25% от средствата ще са за подкрепа. Двойно повече пари ще има 
и за програмата за подкрепа на най-нуждаещите се - социалните трапезарии, пакетите с храни, които 
в момента се предоставят на близо 230 хил. човека всяка година. Имаме намерение да ги 
преформулираме, така че по-лесно и по-бързо да стигат до хората, но и подкрепата да не е само 
хранителни продукти, а и други стоки от първа необходимост. Основният акцент или 50% от 
инвестициите ще бъде заделен за знанията и уменията на хората. В момента почти няма работодател, 
които да не се оплаква от липсата на хора и подготвени кадри. 
- Проучване на Агенцията по заетостта пък показа, че само през следващата година ще са нужни 370 
хил. човека. Къде може да се търси резерв? 
- Това е проблем не само у нас, а в цяла Европа. Дългият път са инвестициите в образованието, а 
правителството е поело ангажимент за тях. За нас е важно да осигуряваме възможност за обучение и 
квалификация на младите хора, след като завършат образованието си. Надявам се бързо да стартира 
мащабната програма за цифрови умения. Около 70 млн. европейци все още не разполагат с адекватни 
умения за писане и четене, в България този процент, разбира се, е доста по-нисък, но въпреки това 
ние имаме намерение да стартираме мащабни обучения по цифрови умения. За нас те имат няколко 
измерения- първо почти всеки работещ човек има нужда от дигитална компетенция, дори ниско 
квалифицираните работници, които работят в магазин, склад или логистична фирма, се налага да 
работят с някаква техника. Може би 80% от длъжностите ще изискват още по-високо ниво на цифрови 
умения. 
Наблюдаваме и необходимостта от дигитални и цифрови умения в хора, които много скоро могат да 
се окажат социално изключени заради това, че нямат цифрови умения. Това са възрастните хора, 
голяма част от хората, които получават подкрепа, децата, които са настанени в центрове, самотни хора 
и тези в предпенсионна възраст. Трябва да планираме мащабни обучения, така че те да могат в 
ежедневието си да ползват интернет или различните услуги, които държавата предоставя. Почти 
убедена съм, че данъчна декларация ще се подава само по електронен път, а нашата задача е да 
подготвим хората да могат да се справят с това. Предстои да бъде направен допълнителен анализ как 
ще продължим да развиваме темата за микрокредитирането и предприемаческите умения. 
Правим и кариерни форуми в чужбина, следващият е на 5 октомври в Хага. Така младите хора могат 
да добият реална представа за икономическото развитие на страната, да се срещнат с работодатели и 
да получат от първа ръка информация за професионална реализация. 
- Кога стартира новата услугата за самотните възрастни хора - "Патронажна грижа"?  
- Това е много важна и иновативна програма, която надгражда домашните асистенти. Голяма част от 
хората с увреждания, особено възрастните, които не могат сами да се обслужват в малките населени 
места, имат нужда от комбинирана подкрепа, не само от социални помощници и личен асистент, а и 
от това медицинско лице или болногледач да ги посещава редовно. Защото често в малките населени 
места дори няма транспорт до големите градове и възрастните не могат да стигнат до джипито си. 
Програмата стартира в началото на тази година и вече можем да се похвалим, че 126 са сключените 
договори с общините. Над 13 хил. човека ще получат ежедневно до 2 часа на ден медицинска 
подкрепа. Надявам се програмата да бъде успешна и да продължим да я надграждаме и да я 
развиваме през следващите години, защото България е страна със застаряващо население. За нас 
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грижата за възрастните хора не е свързана само с паричната подкрепа. Тя много често е недостатъчна. 
По-важно е да осигурим много услуги в дома, за да избегнем настаняването в домове на възрастните 
хора. След като минат местните избори, ще отправим отново покана към общините за кандидатстване 
за недоговорения ресурс. С този проект ще видим първото прилагане на новия Закон за социалните 
услуги. 
- До 2035 г. е планирано да се закрият всички психиатрии, но какво ще стане с хората и каква ще бъде 
грижата за тях? 
- За нас изпълнението на Националната стратегия за дългосрочна грижа също е приоритет. До 2035 г. 
ще затворим всички домове за хора с психични разстройства. Започнахме работа с първите 10, които 
са в най-тежко състояние, защото целта ни е не само битово да реформираме всички тези услуги, но 
и да създадем изцяло нова услуга. Тази тема ще бъде приоритетна и в следващия програмен период, 
защото министерството започва работа и по подготовката и по следващия пакет с мерки на 
Европейския социален фонд. Надявам се да договорим 25% от средствата, които ще оти*ват в 
изпълнение на ангажиментите ни към дългосрочната грижа за възрастните хора. Една от болезнените 
теми за нас е, че домовете за възрастните хора не са достатъчни. Надявам се да разработим добри 
планове, които да включват не само обучение и издръжка на персонала, но и модернизиране и 
изграждане на центрове и домове. 
CV 
Заместник-министър на труда и социалната политика 
Министър на труда и социалната политика от май 2016 г. до януари 2017 г. 
Заема поста заместник-министър на труда и социалната политика в периодите март 2012 - март 2013 
г. и ноември 2014 - януари 2016 г. 
Заемала е ръководни длъжности в Министерството на държавната администрация и 
административната реформа 
Магистър по международни икономически отношения от УНСС 
Притежава магистърска степен по "Българска филология" и "Английска филология" от СУ "Св. Климент 
Охридски" 

В Плевен се провежда благотворителна кампания за подпомагане на деца за първия учебен 
ден 

www.plevenzapleven.bg | 30.08.2019 | 10:01 
Благотворителна кампания за подпомагане на деца в подготовката им за първия учебен ден се 
провежда в Плевен. За втора година тя се организира от фондация „Чудесата на децата“, информира 
председателят й Миглена Цанова. Целта е да се съберат учебни принадлежности, тетрадки, помагала, 
раници, дрехи и обувки в добро състояние или нови за деца от семейства в неравностойно положение. 
Даренията се събират в благотворителния магазин в Плевен, на ул. „Цар Борис Трети“, магазин 19 
/пазар „Нина“/. Към момента 5 майки са подали заявка към Фондацията с желание да бъдат 
помогнати в подготовката на децата им за училище. Това са самотни майки, които отглеждат децата 
си и са затруднени в покриването на всичките им нужди. През миналата година бяха събрани и дарени 
учебни пособия и помагала за 30 деца от цялата страна, каза още Миглена Цанова. Ще припомним, че 
Фондация „Чудесата на децата“ бе създадена в чест на плевенските деца, които изработиха най-
дългото българско знаме. Целта й е да работи в подкрепа на деца в риск, да помага на семейства в 
неравностойно положение и да помага на млади таланти. За година и половина от Фондацията са 
помогнали на осем млади майки да задържат новородените си бебета като им осигуряват най-
необходимото за първите месеци. Снимки: архив от миналогодишната кампания на Фондация 
„Чудесата на децата“  
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Детското отделение на областната болница получи ново дарение от фондация "Арусян 
Чакърян" 

www.focus-radio.net | 30.08.2019 | 12:16 
Отделението по детски болести в МБАЛ" д-р Иван Селимински" - Сливен получи дарение от фондация 
"Арусян Чакърян" - двуканална спринцовкова инфузионна помпа /перфузор/. Това съобщиха от 
лечебното заведение. "Дарената апаратура ще подобри лечението на тежко болните деца и ще 
облекчи работата на медицинския персонал", каза началникът на отделението д-р Люба Бъчварова. 
Ръководството на болницата и колективът на отделението изказват огромната си благодарност на 
дарителите за поредния благороден жест. През 2018 г. фондацията дари на отделението два настолни 
пулсоксиметъра и вакуум аспиратор.  
Организацията спонсорира детски заведения и клиники на територията на страната. Носи името на д-
р Арусяк Чакърян, българка, която е родена в град Плевен. Завършила е медицина в София. След 
завършването си работи в Първа градска болница в столицата, след което заминава в чужбина, 
отначало в Австрия, а след това се установява в Западна Германия. 
След смъртта на д-р Чакърян, нейният син Магърдич Хачикян и брат й - Зеноп Чакърян, създават 
фондация, която е под егидата на областната управа на град Кьолн. 

Сдружение от Петрич реши проблема с апаратурата на родилното отделение в града 

www.blagoevgrad.utre.bg | 30.08.2019 | 16:36 
Сдружение "Защото можем" от гр. Петрич поръча жизнено важна апаратура за Родилното отделение 
в местнаа болница. Неправителствената орнизация направи проучване от какво се нуждае 
отделението и се установила липсата на важни апарата. Ето защо към момента са поръчани: Фетален 
монитор, чрез който се следят тоновете и движенията на бебетата. Също така, чрез него се определя 
интервала на контракциите. Поръчаният от нас фетален монитор има възможност да следи 
показателите на близнаци. Инфузионна помпа, която служи за продължително и прецизно вливане на 
малки количества инфузионен разтвор, като определя дозата според килограмите на бебето. Тази 
помпа има възможност да обслужва две новородени по едно и също време. Реанимационната маса 
за новородени е изключително полезна тъй като създава среда близка до познатата на новороденото 
– утробата на майката. Също така следи неговите температура и тегло. Масата, с която разполагат в 
отделението е изключително стара и не разполага с никакви функции. Затова решихме да я подменим. 
Транспортен кувьоз е много важна апаратура, с която би трябвало да разполага всяко родилно 
отделение. Чрез него безопасно се транспортират високо рискови новородени към по-висока степен 
неонатологични отделения в страната. Кувьозът, с който разполага отделението в Петрич към момента 
не е в изправност и няма как да бъде поправен. Светодоидна операционна лампа, тъй като в момента 
операциите се правят под старата лампа, на която работи само едното осветително тяло и се налага 
да поставят допълнително осветителни уреди. Сдружението апелира всеки, който има финансова 
възможност и желание да дари още апаратура за родилното отделение, за липсата на два климатика, 
които ще обслужват целогодишно пациентките в операционната зала и родилната зала. За целта може 
да се свържат с организаторите или да отидат на място в отделението. 

БДЖ посреща деца от приемни семейства в базата си на морето 

Това ще бъде втората група деца, която ще почива в базите на националния железопътен превозвач 
www.blitz.bg | 30.08.2019 | 19:13 
От 1-ви до 8-ми септември в почивната база на БДЖ в Приморско ще бъдат настанени около 100 деца 
и техните родители от Националната асоциация за приемна грижа (НАПГ).  
Това ще бъде втората група деца, която ще почива в базите на националния железопътен превозвач, 
след като през април малчуганите се радваха на планинска ваканция в Паничище. 

http://www.americaforbulgaria.org/page/home
http://focus-radio.net/%d0%b4%d0%b5%d1%82%d1%81%d0%ba%d0%be%d1%82%d0%be-%d0%be%d1%82%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%b1%d0%be%d0%bb-2/
http://blagoevgrad.utre.bg/2019/08/30/540398-sdruzhenie_ot_petrich_reshi_problema_s_aparaturata_na_rodilnoto_otdelenie_v_grada
https://blitz.bg/obshtestvo/bdzh-posreshcha-detsa-ot-priemni-semeystva-v-bazata-si-na-moreto_news694551.html
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Кампанията под надслов "Очаквана ваканция" има за цел да подпомогне деца в нужда, като им 
предостави възможност да получат незабравима почивка в базите на БДЖ в цялата страна. Освен 
почивните станции националният железопътен превозвач ще предостави безплатен транспорт и 
много забавления. 
БДЖ традиционно организира и подкрепя подобни инициативи с намерението те да привлекат 
подкрепа от различни организации, за да достигнат до повече деца и техните приемни родители. 

Открита библиотека изградиха доброволци на крайбрежната алея 

в. Балчик | 31.08.2019 | 00:01 
От средата на август в Балчик успешно функционира библиотека на брега на морето. Тя заема 
пространството под фотоволтаиците, които захранват осветлението на дамбата, и е дело на 
доброволци. Приканва гостите и местни жители с надписите: "Вземи", "Прочети" и "Върни". 
Един от доброволците Мариян Цветков - главен специалист озеленяване към общинско предприятие 
"Благоустрояване и комунално стопанство", сподели: "Ние сме доброволци, които се разграничават 
от предстоящите избори. Идеята ни е да социализираме и да връщаме облика на места, които са 
забравени или занемарени. Мястото стана достъпно с подръчни средства - няколко стари шкафа, 
палети, пясък и малко повече ентусиазъм, за 20 следобеда по няколко часа". 
Съставът на доброволческата група се мени и всеки е добре дошъл. В момента са 11 души от различни 
сфери -учители, инженери, магазинери, екскурзоводи и други, които не желаят да афишират имената 
си в публичното пространство. Сред тях има и деца. 
"Приятно изненадани сме, че няма набези, напротив -хората пазят и носят техни книги, появиха се 
детски издания, списания. Радостни сме, че гражданите я възприеха и я ползват, мястото разполага и 
с безплатен интернет. Всеки ден някой от нас ходи на библиотеката, почиства я, подрежда книгите и 
дава информация на другите членове какво е състоянието и. Наистина функционира и стана едно 
полезно и приятно място", доволен е Цветков. През студените месеци конструкцията ще бъде 
опакована с дебел найлон, а книгите -прибрани. 
Групата в момента подобрява визията на металната стълба, която свързва улица "Яворов" с 
централната част. В процес на довършване е до няколко дни. "Поради факта, че е старо желязото, 
попива доста боя и става малко трудно. Част от материалите закупихме, а друга част е дарение от 
фирма "Феонекс", каза още Мариян Цветков. 
За новия живот на малките местенца всеки може да даде своя принос - с труд и средства. 

Полицейски синдикат в Кърджали дарява техника за 8 500 лева на родилното 

www.perunik.com | 01.09.2019 | 08:40 
Полицейски синдикат дарява техника за 8 500 лева на Родилното в Кърджали - монитор за следене на 
жизнените показатели и реанимационно легло. Дарението е на стойност 8 500 лева и е от 
Синдикалната федерация на служителите на МВР (СФСМВР) в Кърджали. Техниката ще бъде връчена 
на отделението в МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски“ в понеделник в 10,30 часа.  

Ще устоим ли на климатичните промени? 

За много хора, региони и дори държави въпросът вече е на живот и смърт 
www.nova.bg | 01.09.2019 | 09:11 
Ненормални горещини, екстремни метеорологични условия, необичайни природни феномени! Още 
два градуса средно към температурата на планетата и тя ще се превърне в пустиня. За много хора, 
региони и дори държави въпросът вече е на живот и смърт. А в Бразилия разпали не само пожари, но 
и политически скандал. 
Първоначално президентът на южноамериканската държава Жаир Болсонаро отказа предложената 
от Г-7 финансова помощ и поведе словесна война, която премина и най-смелите граници на 

http://www.americaforbulgaria.org/page/home
https://www.perunik.com/news/477855/politseyski-sindikat-v-kardzhali-daryava-tehnika-za-8-500-leva-na-rodilnoto
https://nova.bg/news/view/2019/09/01/261374/ще-устоим-ли-на-климатичните-промени/
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дипломацията. В социалните мрежи той сравни 66-годишната първа дама на Франция с 30-години по-
младата си съпруга - Мишел. Макрон реагира незабавно. 
В Етиопия засадиха 200 милиона дървета за един ден (СНИМКИ) 
"Мисля, че бразилските жени без съмнение се срамуват да прочетат написаното от техния президент. 
Мисля, че бразилците, които са велик народ, са малко притеснени от поведението му и очакват от 
него като президент да се държи прилично с другите", заяви Макрон. 
Вместо Болсонаро, извинение поднесе писателят Паулу Коелю. 
"Докато Амазония гори, те не разполагат с никакъв аргумент и единственото, което правят, е да 
обиждат, да отричат, да говорят какво ли не, за да не поемат своята отговорност", заяви Паулу Коелю. 
Именно за поемане на отговорност призова шведската природозащитничка - 16-годишната Грета 
Тунберг, която пресече Атлантическия океан с яхта. За да убеди политиците, че въпросът с климата е 
"спешен", тя плава от английския град Плимут до американския Ню Йорк, където ще участва в 
международна конференция на ООН. 
Изследване: Скоростта и мащабите на глобалното затопляне - най-големите от 2000 години насам 
Сериозно към климатичните промени се отнесе и легендарният китарист и композитор на "Pink Floyd" 
Дейвид Гилмор. През юни той продаде на търг 126 китари от личната си колекция, а събраните 21,5 
милиона долара дари на екологичната нестопанска организация "ClientEarth". 
Преди дни китаристът на "Queen" Браян Мей предложи да бъде организиран нов благотворителен 
концерт, подобен на "Live Aid" от 1985 г. Този път обаче за борба с климатичните промени. 
А Леонардо ди Каприо, който винаги е бил загрижен за природата и многократно е призовавал 
световните лидери да обърнат внимание на ситуацията в Амазония, дари 5 милиона долара за борба 
с пожарите. 
Ще загасят ли даренията пламъците? Едва ли. Но е ясно, че измененията в околната среда ще засегнат 
почти всеки аспект от нашия живот и е крайно време да се събудим. 
"Грийнпийс": ТЕЦ-ове се опитват да заменят въглищата с отпадъци, може да е опасно 
"Данните на "Грийнпийс" показват, че през последните 10-тина години пожарите в Южното полукълбо 
са предимно причинени от човека. Голяма част от пожарите са възникнали в гора или е била наскоро 
обезлесена", заяви Десислава Микова, "Грийнпийс". "Голяма част от тези територии, които се ползват 
за земеделие, са разширени". 
"Това, което става с климата, зависи много и от политиците. Това е политическа игра. Предизборният 
лозунг на Болсонаро беше, че хората от Амазония ще получат препитание, чрез обезлесяването на 
горите. Пожарите там тази година заемат с 80% повече пожари от миналата", коментира проф. Христо 
Пимпирев. "Но имаме и пожари в Сибир - друг от "белите дробове" на земята". 
Според него за да се борим с климатичните промени, трябва да се въведат мерки, които обаче ще 
оскъпи някои продукти. 

Организират Форум на малките проекти 

www.konkurent.bg | 01.09.2019 | 12:08 
Сдружение „Първи юни“ организира Форум на малките проекти. Събитието ще се състои на 4 
септември, в Народно читалище „Развитие 1892“-Бяла Слатина. От 2015 г. с подкрепата на голяма 
фондация сдружение „Първи юни“ създаде Програма за малки проекти. В нея се включиха с идеи и 
доброволен труд хиляди хора и организации от 9 населени места в община Бяла Слатина, 4 населени 
места в община Оряхово и 2 населени места в община Козлодуй. Програмата показа, че промяна се 
постига с не много средства, а с привличане на много хора, които се интересуват как живеят и какво 
им се случва. Показа, че има хора, които са съпричастни към живота в своето населено място, към 
съхраняването на традиции от миналото, към настоящето – чрез създаване на нови блага и продукти, 
и към бъдещето – чрез грижата за по-добър живот на стотици деца. Форумът се организира, за да се 
отбележи приноса на фондацията, успеха на Програмата и нейното 5-годишно съществуване. В 

http://www.americaforbulgaria.org/page/home
http://www.konkurent.bg/article/159249/organizirat-forum-na-malkite-proekti
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събитието ще участват близо 200 човека – изпълнители, доброволци, бенефициенти, кметове на 
населени места и общини, партньори и приятели. 

Варненска гимназия иска задължително дарение 

От учебното заведение обясняват, че причина да искат пари е забавянето на държавната субсидия 
www.nova.bg | Ивелина Драгнева | 01.09.2019 | 13:10 
Задължително дарение в размер на 900 лева на ученик, за да прекрачи прага на гимназия във Варна 
на 15 септември. Таксата се изисква от родителите на близо 60 деца, възпитаници на частното училище 
към Техническия университет, въпреки че те са подписали договори, в които ясно е посочено, че 
обучението им е безплатно. 
ЗА КВАЛИФИЦИРАНИ КАДРИ: Откриват нови професионални паралелки 
Гимназията към университета отваря врати през 2018 г. Приема две паралелки с безплатна форма на 
обучение. Сред тях са близнаците на Здравко. Подписват и договор, в който ясно пише, че не се налага 
да заплащат каквито и да е такси. Такива сключват и родителите на други ученици.  
"Има анекс към договора, който ни уверява в това, че няма такса обучение и то реално е безплатно. 
Не трябва да плащаме нищо", обяснява Виктория Пенева. 
За тази година обаче има промяна, за която родителите разбират 2 седмици преди началото на новата 
учебна година. 
"Бяхме поканени на предварителна родителска среща от новия ректор и ръководството. Като за добър 
ден казаха "Вие ще трябва да платите 3 пъти по 300 лева, за да ви е по-удобно, в неплатената 
специалност", разказва Здравко Хаджийски. 
КРИЗА ЗА УЧИТЕЛИ: Ще останат ли ученици без преподаватели? 
От учебното заведение обясняват, че причина да искат пари е забавянето на държавната субсидия. Тя 
щяла да бъде получена чак през януари догодина. Събирането на такси наричат "доброволна помощ". 
"Родителите знаят, че няма частни гимназии без такси. За да продължи качественото обучение, този 
кратък период от септември до януари трябва да бъде подпомогнат от финансовата помощ на 
родителите и това е тяхната воля", коментира ректорът на Техническия университет Венцислав 
Вълчев. 
Боил Банов поиска оставката на директора на Националното музикално училище в София 
Според ректора на университета повечето родители били съгласни да платят. Образователният 
министър научи от NOVA за събирането на задължителна доброволна помощ. 
"Не може без съгласието на родителите това нещо да се случи. Ще проведем разговори с висшето 
училище да видим какви са възможностите", посочи министърът на образованието Красимир Вълчев. 
След сигнала до образователното министерство ще бъде извършена проверка. 

Второ издание на Национална стипендия „С усилия към звездите" 

www.ngobg.info | 02.09.2019 | 12:00 
Ментори на стипендията през 2019 г. ще бъдат Правдолюб Иванов, Капка Касабова, Красимира 
Стоянова, Иван Лиска и Диана Добрева   За втора поредна година Национална стипендия „С усилия 
към звездите“ ще подкрепи млади таланти в пет области на изкуството: визуални изкуства, 
литература, музика, танц, театър/пърформанс. Стипендията е учредена от фондация „Културни 
перспективи" и КЦМ 2000 ГРУП по идея на българското сопрано Ина Кънчева и има за цел всяка година 
да подпомага млади талантливи български творци и да стимулира качествата и потенциала им, така 
че да им даде възможност да се превърнат в завършени артисти. Национална стипендия „С усилия 
към звездите“ е изградена като инструмент за растеж и развитие на изявени  млади артисти като 
подкрепата, която всеки стипендиант получава в рамките на едногодишния цикъл се развива в 
няколко направления: Работа с ментор в продължение на една година; Осигуряване на бюджет, 
покриващ целевите разходи за конкретен проект на кандидата; Участие в годишен тематичен 
спектакъл - пърформанс като екипно представяне на отличените в рамките на ежегоден фестивал 

http://www.americaforbulgaria.org/page/home
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„Културама". През 2019-2020 година стипендиантите в отделните категории ще бъдат съветвани и 
окуражавани от менторите Правдолюб Иванов (визуални изкуства), Капка Касабова (литература), 
Красимира Стоянова (музика), Иван Лиска (танц), Диана Добрева (театър). Кандидатстването за 
второто издание на Стипендията ще бъде активно в периода 1 септември – 1 октомври 2019 г. Първото 
издание на Национална стипендия „С усилия към звездите“ подкрепи осем кандидати в петте области 
на изкуството и осъществи извънредно ключова подкрепа за някои от селектираните финалисти. 
Всички те ще бъдат представени пред публика чрез серия от самостоятелни пърформанси през есента 
на 2019 г.  През септември и октомври младите таланти ще се изявят в рамките на „Културама“ – 
фестивал на изкуствата, продуциран от фондация „Културни перспективи“ и подкрепен от Столична 
община. На 1 ноември 2019 г. с насоките на своите ментори ще поставят театрално представление на 
сцената на Драматичен театър – Пловдив като част от програмата на Пловдив – Европейска столица на 
културата 2019. В последствие спектакълът ще бъде достъпен и за софийската публика на сцената на 
Театър „Азарян“ през сезон 2019-2020. Стипендията се реализира благодарение на изключителната 
подкрепа на основните партньори КЦМ 2000 ГРУП, ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ АД, ALTO 
Communications & Publishing, Ligna Group, The Smarts, Столична община, ZIPIT и др.   
Официална информация, условията и формулярът за кандидатстване могат да бъдат намерени на 
интернет страницата на Фондация „Културни перспективи" на адрес:  
http://www.culturalperspectives.eu/scholarship.     
Официална страница на Национална стипендия „С усилия към звездите“ във Фейсбук: 
https://www.facebook.com/perasperaadastrascholarship/.    
Фондация „Културни перспективи“ е създадена през 2012 г. Неин учредител и артистичен директор е 
оперната певица Ина Кънчева. За тези няколко години фондацията успя да постави началото на много 
и да реализира успешно няколко проекта, подкрепени от дарители, други фондации, спонсори, 
партньори и сподвижници. Те са пречупени през призмата на класическата музика, литературата, 
изобразителното изкуство и др., в които са интегрирани различни артистични формати. Чрез 
реализацията на някои от проектите, фондацията даде успешен старт и шанс за по-нататъшно 
развитие на няколко артисти, а други от тях представи в ново измерение. Фондацията се радва на 
изключителната доброволна подкрепа от страна на експерти и специалисти в сферата на 
мениджмънта и комуникациите.                                                                           

Дарение от близо 700 музейни единици е получила галерия "Димитър Добрович" - Сливен 

www.focus-radio.net | 02.09.2019 | 12:11 
Дарение от близо 700 музейни единици е получила ХГ "Димитър Добрович" - Сливен, съобщиха от 
културната институция. То е направено от наследниците на известния сценограф Николай Николов - 
Евгения Николова, съпруга на художника, и Камен Николов, който е негов син. 
Дарението съдържа студентски (графични и живописни) етюди, пейзажи, шаржове, множество 
работни скици и проекти за костюми (театрални и филмови) и декори за театрални постановки. Като 
част от дарението институцията получи и голямо количество специализирана литература (история и 
теория на изкуството, техника и технология на сцената, основи на сценичния грим, история на костюма 
и др.), театрален и филмов реквизит, плакати (игрални филми и театрални постановки), снимков 
материал, както и живописни и графични творби от личната колекция на семейство Николови. 
Това е най-голямото дарение, което ХГ "Димитър Добрович" - Сливен получава от своето създаване 
(1965 г.) досега. 

Миглена Цанова, Фондация ,,Чудесата на децата": За втора година провеждаме кампанията 
"Равен старт за всяко българско дете" 

www.focus-news.net | 02.09.2019 | 13:13 
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Плевен За втора година провеждаме кампанията "Равен старт за всяко българско дете". Това каза за 
Радио "Фокус"Миглена Цанова, основател на фондация ,,Чудесата на децата". ,,Започнахме 
благотворителна кампания в навечерието на първия учебен ден. 
През последните дни получихме много сигнали за помощ от и за самотни и разведени майки, които 
имат затруднения да набавят нужното за първия учебен ден на децата си, затова фондацията ни 
започва нова дарителска акция за тетрадки, учебници, ученически пособия, ученически раници и 
обувки", каза Миглена Цанова. 
Тя допълни, че през следващите дни в различни търговски обекти ще бъдат поставени дарителски 
кутии и ще бъде стартирана кампанията на Фондацията "Равен старт за всяко българско дете". 
Дарения под формата на дрехи, раници, учебни материали могат да се носят и в единствения в 
страната благотворителен магазин в центъра на града. 

Благородна мисия провокира врачани 

www.konkurent.bg | 02.09.2019 | 14:05 
Едни родители, едни различни деца и едни сърцати фотографи… Така започва една инициатива под 
мотото „Различните деца на България“. Идеята тръгва от фотографа Ана Йончева от София. Играейки 
с детето си, което няма увреждания, в детски парк тя се сблъсква с проблемите на едно различно дете 
Вики и обидите срещу нея от друго дете на площадката. То обяснява на другите малчугани, че Вики 
може да е заразна и да не играят с нея. Това дава повод за старта на фейсбук проекта „Различните 
деца на България“. Идеята на Ана Йончева е организиране на срещи и фотосесии на различни деца, 
за да могат тези деца да се покажат на света и хората да ги видят и да знаят, че те не са заразни. Защото 
няма как да приемеш нещо, което не познаваш. В различни градове, различни фотографи приемат 
идеята и започват срещи и фотосесии на различните деца, техните близки и приятели. Поради големия 
интерес от граждани как могат да помогнат и с какви дарения могат да бъдат полезни, стартира 
кампанията „Да играем Заедно“, целта на която е събиране на средства за закупуване на комбинирани 
съоръжения за детски площадки, подходящи и за деца с увреждания и с двигателни дефицити, защото 
мястото на всички деца е на детските площадки, а не в страни и не в ъгъла или извън детската 
площадка. Всички деца могат да играят заедно, ако имат осигурена среда за това. И във Враца 
родители и близки на деца с увреждания, заедно с едни сърцати фотографи - Калин Мицев и Зоя 
Христова не остават равнодушни на идеята. Така започва организацията за осъществяването на 
кампанията за събиране на средства, чрез фотоизложба. Фотоизложбата „ИГРАЕМ ЗАЕДНО“ във Враца 
е първата от кампанията в страната. Тя се реализира с любезното съдействие и подкрепа на Дом на 
художника, Рекламна къща „ЕН ДИЗАЙН“, „Млечен Рай“, Месни продукти „Цветко Лалов“, БЕАНА, 
копирен център "Декор Принт" и Младежки дом – Враца. Фотоизложбата ще бъде открита на 4 
септември от 18 часа в младежкия дом. Ще има и благотворителен базар на предмети, сувенири и арт 
творения, изработени от деца с увреждания и техните близки. Съорганизатор на кампанията е 
Сдружение „Зорница“ към Дневен център за деца с увреждания „Зорница“, което се включва с идеята 
за надграждане на вече започнат проект в двора на ДЦДУ „Зорница“, като се разшири обхвата му в 
целия град. Със събраните средства от фотоизложбата-базар ще бъдат закупени и монтирани 
комбинирани съоръжения за деца с увреждания на различни детски площадки във Враца и ще бъде 
довършена площадката в двора на ДЦ „Зорница“ – единственият в региона с целодневна грижа и 
работа с деца с увреждания, които се посещава от 66 потребителя. Необходимата сума за реализиране 
на проекта е около 19 000 лева. Средствата ще се събират чрез дарителска банкова сметка и 
дарителски кутии от БЧК, разположени на различни места в града. Кампанията прие и подкрепи и 
кметът на Враца Калин Каменов. Градоначалникът гарантира съдействието си за монтиране на 
закупените съоръжения на избраното за това място. Родители и близки на деца с увреждания канят 
всички на една интересна фотоизложба с много цвят, усмивки и детски забавления. Нека покажем , 
че различното не е страшно! Нека осигурим място на детските площадки и за различните деца! Нека 
дадем възможност на всички деца да играят заедно, призовават организаторите. 
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Благотворителната програма "Заедно за отбора" с подкрепата на България U21 бе открита 
на база "Бояна" 

www.sportal.bg | SPORTAL.BG | 02.09.2019 | 18:51 
Съвместният благотворителен проект на Асоциация "Докосни дъгата" и Българския футболен съюз - 
"Заедно за отбора", официално бе открит днес в Национална футболна база "Бояна". Треньорският 
щаб и футболистите от младежкия национален отбор направиха първото си дарение в подкрепа на 
деца в неравно положение от цялата страна. Програмата има за цел да осигури възможност на 
определен брой непривилегировани подрастващи да тренират футбол, като поема всички разходи за 
спортно-тренировъчната им дейност в рамките на една календарна година. 
@@@ 
Първото събитие в рамките на програмата протече с участието на играчите и треньорите на България 
U21, на председателя на Асоциация "Докосни дъгата" д-р Денислава Ангелова, на футболни таланти 
от Айтос, Плевен и Смолян, на кмета на Айтос Васил Едрев, на кмета на Смолян Николай Мелемов и 
на началник отдел "Младежки програми и проекти" към Министерството на младежта и спорта 
Моника Янакиева, а специалната изненада в края на церемонията бе появата и на националния 
селекционер на "А" отбора Красимир Балъков. 
@@@ 
Програмата "Заедно за отбора" е естествено продължение на национална кампания "Мисия спорт на 
любимите герои", която БФС и организаторите на Мисията осъществяват през последната година за 
подпомагане на активния начин на живот на децата в България. 
"Живеем във времена, в които много от подрастващите нямат интерес и желание да практикуват 
футбол, но пък има и немалко такива, които имат желание, но нямат възможност да си го позволят. 
Тук идва нашата роля - да подадем ръка на тези деца, които искат да се развиват, но са поставени в 
неравни социални и битови условия. Аз, заедно с колегите от моя щаб и футболистите от младежкия 
тим, ще дадем своя скромен, но искрен принос за сбъдването на техните мечти", заяви селекционерът 
на България U21 Александър Димитров. 
"Искам да благодаря на Българския футболен съюз, че продължава да ни подкрепя в желанието да 
помогнем на колкото се може повече български деца да спортуват и да живеят активно", каза от своя 
страна д-р Ангелова. 
@@@ 
Приветствия към децата и всички присъстващи изказаха и кметовете на Айтос и Смолян, които 
подариха на Александър Димитров и на д-р Ангелова почетни плакети. В края малчуганите бяха 
зарадвани със специални подаръци от организаторите и получиха възможност да снимки и автографи 
с треньорите и футболистите на младежкия национален отбор, както и с Красимир Балъков. 
Кандидатите, които желаят да се включат в програмата "Заедно за отбора", трябва да попълнят 
Декларация и Заявление за участие и да ги изпратят на dokosnidugata@gmail.com. 

Бургас с остра нужда от кръв 

в. Черноморски фар, Бургас | Ина ПЕТРОВА | 03.09.2019 | 00:01 
Летен Бургас, който с прииждащите в курортите летовници става по-голям от София, има крещяща 
нужда от кръв. Заради концентрираните път ни инциденти и спешни операции, наличности те на 
местния Кръвен център, който обслужва всички 13 болници в областта, са силно ограничени. 
"Без помощ от вътрешност та на страната, от останалите го леми кръвни центрове, няма как да се 
справим. Половин България се пренася тук, добавяме чужденците, катастрофите и острите хирургични 
интервенции, които най-много поемат процента спешност", посочват от 
Кръвния център в Бургас. 
От там алармират, че най-нужна в момента е кръв от групите "А" и 
"Нулева", без значение дали резус факторът е положителен, или отрицателен. Разбира се, приема се 
кръв от всички останали кръвни групи. "Най-търсени са "А" и "Нулева", защото най-голям процент хора 

http://www.americaforbulgaria.org/page/home
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са "А+" и "0+", затова и те най-бързо се харчат. Режимът на доставки от Стара Загора е два пъти 
седмично през едната седмица, а следващата е три пъти. Това не е достатъчно на нуждите, които се 
появяват като искания по спешност от страна на лечебните заведения", коментира завеждащият 
Отделението по трасфузионна хематология д-р Тодор Бояджиев. 
Припомняме, че в областта има 13 болници с над 20 работещи операционни блока, 3 родилни 
отделения, 3 отделения по неонатология, 4 отделения по ортопедия и травматологии, 2 отделения по 
неврохирургия, както и няколко отделения по анестезиология и интензивно лечение. Има също 
кардиохирургия, гръдна хирургия, онкохирургии. Затова медиците призовават всеки, който иска да 
дари кръв и е в добро здравословно състояние, да се реши на благородния жест, независимо от 
кръвната си група. За да дарите специално за Кръвния център в Бургас е достатъчно само да го 
отбележите в документите, които се попълват. А самото кръводаряване може да направите от която 
и да е точка на страната. Според новата наредба, това може да стане без да се налага да пътувате до 
Бургас. "От миналата година кръводаряването бележи ръст с 3,7% спрямо 2017 година. И според мен 
това до голяма степен е благодарение именно на тази инструкция от министерството. Защото хора, 
които са от селата, могат да отидат до близко разположения Кръвен център и да дарят за свой близък 
в Университетска болница -София например или на морето. Не трябва да се връщат такива хора или 
да се настоява да се дари за локалния кръвен център. След това ангажимент на Районните центрове е 
да осигурят транспорт и с помощта на информационна система да транспортират партидите кръв", 
поясни д-р Бояджиев. 
Според него, увеличаване на кръводарителите трябва да става с призиви, апели, а не със заповед, 
което би било контрапродуктивно. "Ние сме длъжници на обществото, трябва да има постоянно 
предавания за акции, за доброволчеството, с анкети, лични разговори. Всяка седмица трябва да има 
медийно време специално за това", казва лекарят. Той разказа за един личен негов експеримент от 
2014 година, когато Кръвният център в Бургас е работил от 7,30 до 19,30 часа всеки делничен ден 365 
дни в годината. Резултатът бил рязко увеличаване на кръводарителите - цели 48% ръст в сравнение с 
2009 година. Хората идвали след работа и дарявали, тъй като е създадено удобство за тях. Той мечтае 
това да се случва по-често и сега, както и да имаме всекидневен транспорт в края на деня, както е в 
европейските страни, с една добре работеща дистрибуция и информационна система. 
Всеки, който иска да дари кръв и е в добро здравословно състояние, може да направи този 
благородния жест, независимо от кръвната си група. "Нека се запитаме колко хора около нас и самите 
ние сме дарявали ето така безвъзмездно. Ако няма желание, всеки един ще намери причина да се 
оттегли от акта на кръводаряването. Но с останалата част от хората трябва да се работи и това трябва 
да се прави системно", призовава д-р Бояджиев. 
Кръводарителите с желание трябва да са на възраст от 18 до 65 години и да са в добро здраве. 
Кръвният център на УМ БАЛ - Бургас работи всеки ден от 7,30 до 14 часа, като след този час, както и в 
почивните дни, има екип на разположение. 

Откраднаха дарения за бедни деца, събирани на площада в Дупница 

в. Вяра, Благоевград | Юлияна СТЕФАНОВА | 03.09.2019 | 00:01 
Нагла кражба на дарения, предоставени в рамките на инициативата "Дари усмивка на дете в нужда", 
бе извършена в Дупница в понеделник. Откраднати са вещи от пункта за събиране на дрехи и играчки 
за бедни деца на централния площад "Свобода". Посегателството е запечатано от камери. На кадрите 
се вижда мъж, заметнал на гърба си чувал с плячката. "Скъпи съграждани! Днес сутринта бе 
установена кражба на дарения от пункта на площад "Свобода"! Моля Ви, когато станете свидетели на 
такова деяние, да се намесите или да ми сигнализирате! Не е честно по такъв грозен начин да се 
опорочава дарителска инициатива! 
Нека бъдем единни и заедно да се борим срещу хора, които мислят, че всичко им е позволено и имат 
чувството за безнаказаност!!!", написа на страницата си във фейсбук инициаторът на кампанията 
Георги Градевски. Както е известно, преди една седмица Градевски, който е издигнат за кандидат-
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кмет на община Дупница от партия АБВ, стартира кампания за набиране на играчки и дрехи. 
Намеренията са дареното да се даде на нуждаещи се деца. Даренията се оставят в специална 
конструкция. 

Към кого да се обърнем ако видим бедстващо животно във Варна? 

www.moreto.net | 03.09.2019 | 10:38 
Всеки ден ставаме свидетели на десетки сигнали в интернет пространството за бедстващи кучета и 
котки, които се нуждаят от дом, храна и грижа. Обикновено те се скитат по улиците на града, или 
крайпътните места. Ако нямате възможност сами да им помогнете, може да се обърнете към някой 
приют или към конкретните неправителствени организации в региона. Във Варна общинският приют, 
който прибира безстопанствени кучета се намира в село Каменар, но това съвсем не е мястото, което 
ще помогне да излекувате четириногото, тъй като повече от година в кучкарника няма назначен 
ветеринар. В този случай най-добре е да се обърнете за помощ към някоя неправителствена 
организация в интернет. Разбира се добре е преди това да сте проверили до колко тя е коректна със 
събраните пари от дарители и до колко наистина помага на нуждаещото се животно. По-специфично 
обаче стоят нещата с птица или животно от защитен вид. Преди да предприемете каквито и да било 
действия, първо се уверете, че то в действителност е бедстващо - има видими физически увреждания 
или се намира в опасни за него условия. Ако нуждаещото се от помощ е птица, или подозирате, че 
животното е от защитен вид, трябва да подадете сигнал до Регионалната инспекция по околната среда 
и водите (РИОСВ). Зеленият телефон във Варна е 052/634-582. В случай, че намерите бедстващо горско 
животно - елен, сърна, или дори бял щъркел, може да потърсите съдействие в Горското стопанство. 
Посочените телефони за гр. Варна са 052/610-931 и 052/613-159. За пострадало селскостопанско 
животно пък може да подадете сигнал до Областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) на 
тел.: 052/600-871. Най-често хората намират птици, които се нуждаят от помощ. При наличие на 
видимо нараняване трябва да се обадите в РИОСВ. В случай обаче, че не намирате такова, може сами 
да помогнете. Например ако откриете бебе на пойна птица (кос, синигери, зеленика, щиглец) 
потърсете гнездото в клоните на най-близкото дърво, храст или по околните постройки и ако е 
достъпно за вас, върнете малкото в него. Видите ли млада вранова птица (гарван, сокерица, сива 
врана, сврака, чавка, посевна врана, сойка), както и млада сова (горска ушата сова, чухал, бухал, 
забулена сова, др.) паднала на земята, опитайте се да я качете на висок клон на някое близко дърво, 
в района в който сте я намерили. По същия начин може да помогнете и на паднала млада лястовица. 
Намерете което и да е достъпно за вас гнездо на лястовица от същия вид и я оставете там. Откриете 
ли бързолет, включително и възрастен, без видими наранявания - вдигнете го и го поставете на 
вертикална повърхност, или леко го подхвърлете във въздуха няколко пъти. Причината птицата да не 
може да излети от земята са късите и крака и разположението на крилете. Тъй като тези птици са 
скални видове, то те прекарват голяма част от времето си в летене, или кацат на отвесни повърхности, 
от където се отблъсват лесно. Ако искате да помогнете на прилеп на земята и то през деня, може да 
го направите като го приберете на тихо и тъмно място, най-добре в кутия. Освободете го привечер, 
като го оставите високо, на вертикална повърхност - тераса или някоя сграда. Прилепите, също като 
бързолетите, са скални видове, и не могат да излитат от хоризонтални повърхности. В случай, че 
видите малко на щъркел, а гнездото е на електрически стълб, потърсете помощ от местното 
електроразпределително дружество, за да бъде върнато обратно в гнездото при родителите му. За 
полуоперените пораснали малки това не важи, тъй като е възможно останалите да паднат от гнездото, 
от стреса при подхождането ви към гнездото. Ако намерите малко диво зайче, сърнa или лисиче в 
полето или гората не го взимайте, то не е изоставено. Това е обичайно поведение за тези видове 
животни. Малките стоят спотаени, докато родителите търсят храна. Често попадаме на преминаваща 
по пътя сухоземна костенурка. Можем да й помогнем като я преместим на безопасно за нея място, но 
в посоката в която се е насочила и да я оставим там. Сухоземните костенурки са защитен вид и не бива 
да се отглеждат като домашни любимци. Малките и новоизлюпените костенурки са също толкова 
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способни да оцеляват сами, колкото и възрастните независимо, че ни изглеждат по-уязвими. Като 
правило - не взимайте костенурка ако не сте абсолютно сигурни, че тя е в беда - видимо наранена, 
намерена в населено място или частна собственост. Ако е на лице подобна ситуация - сигнализирайте 
на Зеления телефон на РИОСВ. В случай, че намерите яйца не ги въртете или обръщайте, те трябва да 
запазят позицията си. Може да ги поставите в подходяща по размер кутийка, в малко пръст от мястото 
в което сте ги намерили. 

Монтана задели още 20 000 лв. за малки проекти 

www.konkurent.bg | 03.09.2019 | 11:01 
Стартира третата сесия на общинския фонд за местни инициативи, съобщи кметът на Монтана Златко 
Живков. С 20 000 лева,  осигурени  от общинския бюджет и фондация „Агора”, ще бъдат финансирани 
проекти на местни организации и общности. Вече са внесени първите шест предложения, съобщиха 
от местната управа.  Повечето проекти са от фолклорни състави – за организиране на и участие във 
фолклорни фестивали, концерти, за народни носии. Много активно е читалищното настоятелство в 
Липен, което е има  два проекта, каза кметът Златко Живков.  Създаденият преди две години фонд е 
финансирал до момента 12 малки проекта. Повечето са на стойност  по около 3000 лева. Парите са 
използвани за подобряване на жизнената среда и за изява на самодейци от общността. При 
реализацията  хората са участвали с доброволен труд. 

Елина Цанкова е новият PR и CSR мениджър на "Карлсберг България" 

www.karieri.bg | 03.09.2019 | 11:21 
Елина Цанкова е новият PR и CSR мениджър на "Карлсберг България". Тя ще отговаря за вътрешната и 
външната комуникация на компанията с цел да допринесе за нейния позитивен имидж като 
работодател, бизнес партньор и водещ производител на бира в страната, както и за социалните 
проекти, връзките с медии, институции и др. Преди да стане част от екипа на "Карлсберг България" 
Цанкова е заемала позицията PR мениджър в "Девин", където е отговаряла за цялостната 
комуникация на фирмата и за нейните спонсорски инициативи. Кариерата си в корпоративните 
комуникации започва през 2010 г. в Globul на позицията специалист връзки с обществеността и старши 
PR специалист в Telenor няколко години след това. Преди да премине в телекома е работила като 
репортер и редактор в Българска национална телевизия. Цанкова има бакалавърска степен по 
журналистика и магистърска по публична комуникация от Софийски университет "Св. Климент 
Охридски", както и допълнителна професионална квалификация от London School of PR. 

Доброволци ремонтират църквата в Момина клисура 

www.monitor.bg | 03.09.2019 | 13:20 
Снимка: Даниел Михайлов До момента е подменен покрива на храма, а от вчера продължава ремонта 
на предверието и направата на нов навес. Освен с пари местните хора помагат и с личен труд за 
запазването на светинята. Това съобщи в социалните мрежи един от инициаторите Даниел Михайлов 
и публично оповести имената на хората, включили се в доброто дело- Георги Попов, Димо Добрев, 
Йордан Георгиев, Васил Якимов, Емил Марков, Атанас Стаматов, Стефан Георгиев, Спаска Минева, 
Йордан Славчев, Стилиян Петров, Иван Гьонев и Даниел Михайлов. Напълно ясно е, че село Момина 
клисура е средновековно българско селище, макар и да не се знае кога точно е възникнало. Разбира 
се, ясно е и това, че селото не е възникнало по турско време като дервентджийско село, а по – рано 
като такова, макар че и по време на османската власт е изпълнявало също дервентджийска служба. 
Подобно селище са били Габровските ханове в западното начало на прохода, но Момина клисура е 
било по – важното проходно (дервентджийско) селище, обяснява Михайлов. Доказателство за това, 
че селото е изцяло християнско, е един много ясен документ, който Ст. Захариев предава, а именно 
един надпис на мраморен отломък, който е бил вграден в старата черква „Св. Георги“. Този надпис 
посочвал, че черквата е завършена през 1355 г. по времето на цар Александър Михаил (има се в 
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предвид Иван Александър). Ст. Захариев предава и друг надпис, който е бил над черковните врата, 
където се посочвало, че същата черква е реконструирана през 1606 г. от няколко ктитори от Момина 
клисура. Тази черква се е намирала на южния край на селото. Тя била разрушена през 1868 г. и по-
късно бива построена нова – днешната, по-голяма, в северната част на селото. Инициативен комитет 
от местни хора от беловското село Момина клисура реши да обнови старинната църква „ Свети 
Георги“, като събра дарения в размер на 3470 лв.  

Родители от Русе призовават: "Дари усмивка на дете, покажи добро!" 

www.e-novinar.com | actualno.com | 03.09.2019 | 13:21 
Майки на деца със специални потребности от Русе организират кампания под надслов "Дари усмивка 
на дете, покажи добро!", в подкрепа на фондация "Александър Русев". Кампанията е с подкрепата на 
дирекция "Култура и образование" към Община Русе. 
На 16 септември в училищата ще бъдат поставени дарителски кутии, в които всеки желаещ може да 
остави пари, отделени за цветя за учител. Дарените средства ще се използват от фондация 
"Александър Русев", 

Капачки за бъдеще: За година и половина са закупени и дарени 11 кувьоза 

www.slava.bg | автор: СЛАВА | 03.09.2019 | 14:40 
На 29 септември на площад Княз Александър I ще бъде открит пункт за събиране на пластмасови 
капачки. Това е поредното издание на инициативата Капачки за бъдеще. От 9 ч. сутринта до 17 ч. 
следобед всеки може да предаде пластмасовите капачки, които е събрал, като целта е отново да се 
съберат средства, за да се заменят стари или неработещи кувьози в болници в цялата страна. "За 
първата година и половина на кампанията са събрани и рециклирани 140 000 кг пластмаса. Със 
събраните средства са закупени и дарени 11 кувьоза в 11 малки болници в страната. Чакаме 6 кувьоза 
да пристигнат", обясни Лазар Радков от инициативата в предаването „Тази сутрин” по bTV. По думите 
му събират се капачки, именно защото е най-лесно и могат да се ангажират най-много хора. „Правили 
сме проучване, и 77% от хората, които събират капачки казват, че са намалили употребата на 
пластмаса. 89% споделят, че са започнали да рециклират повече”, съобщи още Лазар Радков. Пунктове 
за събиране капачки ще има и в много градове на страната, не само в София. „Всяка една капачка от 
опаковка, от козметичен спрей, шампоан при нас отива за кувьоз. Случвало се е включително от 
кофата за боклук да извадим минералната вода на някоя клиентка и да вземем капачката”, споделя 
Димитрина Помакова, доброволец в кампанията. Тя вдъхновява близки и приятели. „Не е трудно, 
когато видиш някъде хвърлена бутилка - детето, което е на 5 години навежда се, вади капачката, 
събира я, знае че са за малките бебенца…”, казва и Христина, която заедно с Димитрина, работи в спа 
център. Така от пункта са предали шест тона. Идеята капачките да са за по-добро бъдеще дошла 
спонтанно. За една нощ събрахме над 5 хиляди последователи във Фейсбук и решихме, че хората 
искат това, обясни и Мартина Йорданова, един от инициаторите на кампанията. 

Доброволци от цялата страна чистиха Родопите 9 дни 

www.tbmagazine.net | 03.09.2019 | 15:00 
Между 24 август и 1 септември над 100 доброволци участваха в 21-вото високопланинско почистване 
на екологично сдружение “За Земята”, което тази година нетрадиционно се организира в Родопите - 
край хижите Чаирски езера, Ледницата и Перелик, част от международния пешеходен маршрут Е8. 
Хора от цялата страна на всякаква възраст и с разнообразни професии отделиха последните си дни от 
лятната почивка, за да се включат в акцията, която завърши с над 500 чувала събран боклук. 
Ентусиастите успяха да изтеглят няколко огромни гуми, хвърлени в Чаирските езера, да съберат 
пластмасови и стъклени бутилки и опаковки около пещерата Ледницата, да извадят от деретата печка, 
хладилник, пералня и много метални отпадъци. Край хижи Ледницата и Перелик бяха намерени и 
стари сметища, в които са се заравяли боклуци с десетилетия, още от построяването на хижите. Отново 
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първите слоеве бяха предимно стъкло и консерви, а най-отгоре - пластмасови опаковки, като се 
откриха всякакви забавни “антики”. “С радост установихме, че пешеходните маршрути в Родопите са 
чисти, много рядко намирахме боклук по пътеките. Това вероятно е заради по-малкия туристопоток, 
което пък се дължи на липсата на лифтове и пътища до високите части на планината за разлика от 
Рила и Пирин.” - коментират организаторите. За съжаление и тази година “чистачите” установиха, че 
се гори боклук около хижите, което е следствие от трудното извозване на отпадъците. Изключително 
необходимо е да има по-добра комуникация между собствениците на хижите и общините и ясни 
правила за управлението на отпадъци, за да се спре тази опасна и вредна практика. Важно е и 
туристите да се включват в този процес - най-добре е всеки да си носи собствено канче, бутилка, кутия 
за храна, за да не трябва да ползва пластмаса за еднократна употреба, която в хижите често предлагат. 
“По време на почистването проведохме разговори с хижарите да направят компостери за 
хранителните отпадъци от кухнята, както и разделно събиране - например на алуминиевите кенчета, 
които продават на гостите. Направихме и табели с призиви към туристите да не изхвърлят боклука си 
в кошчетата, а да си го приберат в раницата, все пак са го качили до планината, не е трудно да го свалят 
по същия начин”, споделиха от “За Земята”. 

Люлка за деца инвалиди правят в София 

www.novini.bg | 03.09.2019 | 15:01 
Животът на децата с увреждания в София може да стане една идея по-ведър, като им се осигури 
достъп до местата за игра. За целта в столицата може да се появи люлка, предназначена за инвалидни 
колички. Идеята е тя да бъде поставена в парк „Света Троица“, а с инициативата се е заела Анна 
Йончева, автор на фотопроекта „Различните деца на България“. „В този парк започна всичко. Там 
дъщеря ми миналата година се заигра с момиче в инвалидна количка. Дойдоха и други деца, които 
насядаха до детето. Тогава си помислих, че мога да снимам и да показвам децата с увреждания, за да 
бъдат те социализирани, за да свикнат останалите деца с тяхното присъствие и да не ги игнорират“, 
разказа пред Novini.bg Йончева, която е фотограф. Така около благотворителната кауза за 
монтирането на специализирана люлка се приобщават много хора. Особено важни се оказват срещите 
със семействата на деца с проблеми от цялата страна. Защото, както подчертава Анна, децата са 
щастливи, когато играят. Затова й се иска да виждаме повече контакти с малките, чиято съдба е нелека 
да пребивават в иначе непригодния за тях обществена среда. „Децата намират начин да комуникират 
със себе си. Те се адаптират към обстоятелствата“, коментира Анна. Разказва за няколко срещи на 
дъщеря й с деца със Синдром на Даун или аутизъм. Как съученици на дъщеря й са научили за проекта 
„Различните“ и благодарение на това се пречупват да общуват с деца с проблеми. Анна вече е провела 
среща с кмета на район Илинден Иван Божилов. Чака се и разрешение от „Зелени системи“. А 
междувременно фирма от Пловдив е готова да направи въпросната люлка за децата инвалиди. 
Средства за каузата се набират и в Helpkarma.bg. Ноември пък се очаква фотоизложба с 
благотворителна цел, като средствата, набрани от нея, ще бъдат пренасочени в полза на децата 
инвалиди. 

Родители се обучаваха като доброволци за превантивна работа в училищата в Разград 

www.novini.bg | 03.09.2019 | 15:30 
Двудневен обучителен семинар за родители на тема "Комуникационни умения родител -дете" 
организираха Общинският съвет по наркотични вещества /ОСНВ/ и Местната комисия за борба срещу 
противообществените прояви на малолетните и непълнолетните /МКБППМН/ към Община Разград, 
съобщиха от администрацията. Изнесеното обучение се проведе по инициатива на зам.-кмета на 
Община Разград Ердинч Хасанов в курортен комплекс "Чайка" край Варна. В него участваха родители 
- доброволци, които ще се включат в бъдещите превантивни дейности в училищата, обществени 
възпитатели от КБППМН и експерти от ОБСНВ. Лектори на семинара бяха Милена Петрова и Павел 
Павлов, сертифицирани обучители по методиката на Томас Гордън "Трениране на успешни родители". 
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Всички участници усвоиха начални умения за общуване с децата без препятствия, чрез използване на 
активно слушане. 

"Дари кръв, вземи книга" до 5 септември във Варна 

www.varna24.bg | Автор: Екип Varna24.bg | 03.09.2019 | 16:43 
Кръвен център - Варна и Асоциация "Българска книга" продължават кампанията "Дари кръв, вземи 
книга", съобщава БНР.  Всеки, който се включи в кръводаряването в периода от 2 до 5 септември ще 
бъде поощрен с комплект книги. Литературата е художествена, предимно романи, дарени от различни 
издателства. Кръводарителите ще получават по 2 книги, опаковани в подаръчни торбички. Хората, 
които дарят кръв няма да могат да избират заглавията, които ще получат. "Предполагам, че всеки 
обича да чете, така че каквото и да му се падне ще се зарадва“ – това каза Яна Василева, една от 
организаторите на кампанията, пред Радио Варна. Според нея проблемът с недостига на кръв във 
Варненските болници идва от това, че здравните заведения в морската столица приемат пациенти и 
поемат спешни случаи от много голям регион – включително Шумен, Бургас и Добрич. В момента 
кръвният център във Варна има необходимост от кръвните групи: 0+ и А+ Всеки желаещ да дари кръв 
може да го направи в двора на МБАЛ "Св. Анна". Най-удобно е да се влезе през входа откъм булевард 
"Генерал Колев“. Работното време на кръвния център в морската столица е от 08:00 до 18:00 часа. 

Венко Тасев, хотелиер: Поканих 26 деца от приюта на отец Иван за 5 дни в 4-звезден хотел 

www.focus-news.net | 03.09.2019 | 17:10 
Хотелиерът Венко Тасев в интервю за Агенция "Фокус" във връзка инициативата си за почивка на деца 
от домове.  
Фокус: Разкажете за инициативата си да посрещате деца в хотела си? 
Венко Тасев: Поканих децата за 5 дни, 5 нощувки при мен в 4-звезден хотел в Несебър. Това го правя 
всяка година, но за първи път с тези деца. Тази година от Българския червен кръст ми подадоха, аз от 
доста години исках да се свържа с отец Иван. Но все нещо ставаше, все не ми ги даваха. Тази година 
най-накрая ми дадоха децата. Всяка година вземам деца от такива домове. Първите бяха децата от 
Беснам, след трагедията в Беснам. Първите деца, които взех, тогава по искане на нашето правителство 
всеки да помага. Всяка година го правя това нещо с наши деца.  
Фокус: Защо го правите? 
Венко Тасев: Защото имам възможност, пък и човек не трябва да забравя откъде е тръгнал. Човек, като 
има възможност и когато има такива периоди, когато има свободни стаи, защо да не направи нещо 
добро.  
Фокус: Колко са децата и колко време ще останат в хотела? 
Венко Тасев: 26 деца ще бъдат за 5 нощувки при мен. В деня преди да тръгнат съм организирал 
благотворителна акция. Обадил съм се на всички големи супермаркети, с които работя, и те започнаха 
да носят кой каквото желае. Дори днес смених автобуса от малък с голям, за да можем да го 
натоварим, защото хората започнаха да носят доста неща. 
Фокус: На каква възраст са децата? 
Венко Тасев: Децата са на възраст между 7 и 14 години. 
Фокус: Каква е програмата на децата за тези пет дни? 
Венко Тасев: Програмата съм я направил. Хотелът ни е с аквапарк, всеки ден сме там. Хотелът е пълен 
ол инклузив. Снощи бяха на боулинг, утре ги пращам на разходка с корабче. Ще бъдат на плаж в другия 
ни хотел и там ще обядват. Направил съм им програмата и всичко, което пожелаят. Ако искат, всяка 
вечер могат да ходят на боулинг. Всяка вечер има и анимационна програма към хотела. Те ползват 
абсолютно всичко.  
Фокус: Искате ли да добавите нещо? 
Венко Тасев: Искам повече хора да помагат на тези хора, който има възможност и с каквото има 
възможност.  
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Благотворителна кампания на първия учебен ден в Русе 

www.dariknews.bg | Искра Георгиева | 03.09.2019 | 18:10 
Майки на деца със специални потребности от Русе организират кампания на първия учебен ден, в 
подкрепа на фондация "Александър Русев". 
Тя работи напълно безвъзмездно с деца с увреждания, като им осигурява безплатни водни занимания. 
Родителите инициират поставянето на дарителски кутии във всички детски градини и училища в града. 
Посланието е децата още от ученическа възраст да се научат на съпричастност и благотворителност 
към хората в нужда. В подкрепа на тазгодишната инициатива се обяви и Теодор Цветков - рекордьор 
на Гинес, който ще е лице на кампанията. 
Събраните средства ще бъдат прибавени към фонда, необходим за изграждането на 
Рехабилитационен воден комплекс, където децата ще получават напълно безплатни подкрепа и 
терапия. 
Парите ще бъдат преброени от комисия на родители и учители и оповестени в социалните мрежи 

Разградската болница получи ново оборудване 

в. Екип 7, Разград | 04.09.2019 | 00:01 
Медицинско оборудване бе доставено в МБАЛ "Св. Иван Рилски" - Разград. То е осигурено по 
съвместен благотворителен проект MED-Bul, осъществяван със съдействието на ротарианските 
клубове от Австрия - Ротари клуб Корнойбург и Ротари клуб Клостернойбург, заедно с българския 
Ротари клуб - ротари клуб 
София Интернешънъл, чиито секретар е Румен Русинов. 
В рамките на благотворителната акция се даряват легла, медицинска апаратура, проходилки, 
постелъчен инвентар, работно облекло, което да се използва за целите на многопрофилните болници 
за активно лечение в Разград, Търговище и Шумен. 
Пратката бе транспортирана в Разград със съдействието на спедиторската фирма "Йобстел България" 
ООД и частни лица, откъдето ще бъде поделена между трите болнични заведения в региона. 
Дарението е резултат на добрите контакти на ръководството на МБАЛ "Св.Иван Рилски" - Ротари клуб 
София Интернешънъл. 

Компанията дава фокус върху ценностите, но средата се създава от хората 

Служителите ни разполагат с 60 часа годишно за подпомагане на каузи по свой избор, споделя Майя 
Пейчева-Такева, мениджър "Човешки ресурси" на Hewlett Packard Enterprise за България 
сп. Мениджър | 04.09.2019 | 01:00 
Госпожо Пейчева, кои са CSR политиките на Hewlett Packard Enterprise? - НРЕ е социално ангажирана 
и дейна корпорация. Нашата мисия е да създаваме и трансформираме технологии, чрез които 
допринасяме за устойчивото развитие на икономиката. Компанията активно подпомага социалното и 
екологичното състояние на бизнеса и обществото с цел подобряване качеството на живот. 
Екипът в България се гордее със своите локални групи от служители, които изцяло на доброволчески 
начала подпомагат много благотворителни каузи. Една от тези групи е The Cause. Чрез тях компанията 
си партнира с над 50 неправителствени организации, сред които "Тротоара", TimeHeroes, "Заедно в 
час", "Нулев отпадък - България" и много други сдружения и училищни заведения от цялата страна. 
От повече от година всички офиси на НРЕ В България се отказаха от употребата на пластмасови чаши 
и прибори. През последните месеци се провеждат семинари и работни срещи на тема "Живот без 
отпадъци". Отскоро на територията на офиса организираме и фермерски базари, които предлагат на 
служителите биохрани, домашно приготвени продукти и козметика, като същевременно подпомагаме 
българските производители. Ценното в случая е, че не само компанията, но и служителите активно 
търсят и предлагат нови партньорства и Влагат своята енергия в различните социално ориентирани 
активности. 

http://www.americaforbulgaria.org/page/home
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- За вас пряка или косвена е връзката между социалната ангажираност на бранда и HR мотивацията на 
служителите? 
- Категорично пряка. Компанията може да бъде както спънка, така и катализатор за начина, по който 
хората се отнасят към работата и социалните си ангажименти. Ето защо Всеки НРЕ служител разполага 
с 60 часа годишно за подпомагане на избрани от него каузи. Само през 2018 г. нашите служители са 
инвестирали над 8 хил. часа в различни социални инициативи. Наскоро компанията анонсира и своята 
най-нова програма Work That Fits Your Life, част от която е така нареченият Wellness Friday всеки втори 
петък от месеца всички служители разполагат с 3 часа свободно Време в края на работния ден, което 
да посветят на лични цели. Може да бъдат със семействата си, да се отдадат на своето хоби, почивка, 
обучение или друго, решението е изцяло тяхно. 
- По какъв начин въвличате директорите и ключовите мениджъри в CSR кампаниите? 
- Независимо дали говорим за директори, мениджъри или служители, начинът е един и той се случва 
по естествен път. НРЕ не налага своите възгледи на служителите, а им предоставя платформа с много 
на брой възможности, както и необходимото Време и подкрепа. Ценностите, с които живеем в НРЕ, 
идват отвътре, не отвън. 
- Кой е работещият принцип, който следвате, когато решавате да предприемете една или друга CSR 
инициатива? 
- Не се ограничаваме в даден сектор, а инвестираме ресурси там, където знаем, че можем да бъдем 
полезни. Инициативите ни са много разнообразни - почистване и облагородяване на зелени площи, 
работа с деца и възрастни в неравностойно положение, осигуряване на помощ за хора в нужда и 
такива със здравословни проблеми, организиране на платени стажове и програми за различни 
възрастови групи от ученици и студенти до хора от възрастовата група 55+. И не на последно място - 
отнасяме се с любов към животните, дори имаме свой "домашен любимец" -хипопотама Норман, на 
който всеки може да се порадва в Софийския зоопарк. След всяка инициатива правим равносметка 
дали сме постигнали поставените цели и обсъждаме какво да подобрим, за да сме още по-полезни 
следващия път. Множеството отличия, с които НРЕ България и наши служители са били награждавани 
през годините, са неоспорим факт, че вървим в правилна посока. Само през последните няколко 
месеца бяхме отличени с благодарствени плакети за цялостен принос от "Нулев отпадък - България", 
TimeHeroes, Jamba Change Agent, Техническия университет, средни училища и други. 
- в кои HR аспекти поддържането на многообразието (diversity) е предизвикателство и за кои имате 
добри примери, които може да споделите с нашите читатели? 
- НРЕ България успешно партнира и участва в кампании на различни организации и инициативи като 
Pride, който подкрепихме за втора поредна година, форума Diversity Pays Off, партньорство с GLAS и 
Single Step и много други. Партнираме със Съвета на жените в бизнеса в България, чийто член на 
управителния съвет съм и самата аз, като допринасяме към вече утвърдената Лидерска академия с 
обучения и експертиза. В началото на 2019 а. бяхме наградени от Българския форум на бизнес 
лидерите за наш съвместен проект - "форум: Жените таланти в бизнеса - Невероятната ТИ", воден от 
вътрешнокорпоративната НРЕ група WomenOWork. Друга цел на вече споменатата програма Work 
That Fits Your Life е дa осигури подкрепа и комфорт за служителите по време на майчинство, 
бащинство, както и за тези, достигнали пенсионна възраст. 
Имаме правилните ресурси да подпомагаме многообразието и в много отношения сме пионери не 
само в ИТ индустрията, но и като цяло в корпоративната среда. За съжаление, достигането до 
отделните групи от хора понякога е предизвикателство - част от тях все още имат притеснения да 
заявят своите различия. Радваме се, че държавата също проявява ангажираност. Пример за това е 
въвеждането на квота за служители с различни възможности. Ние се отнасяме към подобни законови 
изисквания не като към задължение, а като към възможност да подпомогнем групите в нужда. 
- Какво казвате на скептиците към кариера в корпоративния сектор, които смятат, че личността се 
обезличава в голямата структура и се слива с бизнес процесите? 

http://www.americaforbulgaria.org/page/home
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- Компанията дава рамка и фокус върху ценностите, но средата се създава от хората в нея. В НРЕ 
следваме "Политиката на отворени врати", която окуражава свободната и непосредствената 
комуникация между мениджърите на всички нива в организацията и служителите. За нас е важно 
всеки да се чувства свободен да изрази себе си, като предлага иновативни и креативни идеи относно 
работата, комуникацията, продуктите, услугите и инициативите, които имаме. Това води до още по-
голяма удовлетвореност и за клиентите на НРЕ В световен мащаб, тъй като екипът в София доставя 
услуги до всички точки на света. 
НРЕ е световен лидер в разработването и доставянето на високотехнологични решения и услуги. 
Отваря врати в България през 2006 г. През годините офисът в София се превръща в стратегически 
център, който предоставя на клиентите на НРЕ от цял свят отдалечени Високотехнологични услуги, 
както и такива за планиране и логистика, бизнес анализи, ръководство и управление на проекти и 
други. 
*** 
МАЙЯ ПЕЙЧЕВА-ТАКЕВА е HR мениджър на Hewlett Packard Enterprise за България (НРЕ). Има повече 
от 13 години опит в HR сферата в различни индустрии. Ръководи и локалния НРЕ HR Hub - център, който 
съсредоточава специалисти с разнообразни и комплексни HR профили, предоставящи услуги за страни 
от целия свят. Има две бакалавърски степени - по психология и социология. Магистърската й степен е 
по организационна психология. Сертифицирана е в психотерапевтичния метод на психодрама. 
Стр. 72, 73 

Браво на хората с големи сърца 

Пенсионери | Соня ВЪЛКОВА | 04.09.2019 | 00:01 
"С помощта на всички вас успяхме да съберем нужната сума за закупуването на видео-ЕЕГ апаратура 
за Клиниката по педиатрия в Пловдив. Благодарим на всички, които се включиха в каузата ни!", 
съобщиха от Асоциацията "Алтернираща хемиплегия в детството". 
Благотворителната кампания беше стартирана от смолянчанина Антон Кацаров преди близо половин 
година, а нужните пари - около 20 000 лева, вече са събрани. С него ще се изследват деца, страдащи 
от рядко неврологично заболяване. За него каузата е лична. Дъщеричката му Елисавета - на годинка и 
пет месеца, страда от алтернираща хемиплегия в детството. Бащата обяви кампанията две-три 
седмици преди рождения ден на детето си и призова: "Тази година не искаме подаръци за Ели. 
Подарете вашия подарък на организацията и дайте надежда на всички деца, страдащи от това 
страшно заболяване", написа тогава в социалните мрежи Антон Кацаров. 
Подкрепа за инициативата му беше оказана от Асоциация "Алтернираща хемиплегия в детството", а 
детската градина "Родопчанче" в Смолян организира благотворителен базар и спектакъл за набиране 
на средства. 
От община Смолян дариха парите от продажбата на календар с красиви снимки от града и околностите 
му за рехабилитация на детето. Идеята на бащата със закупуването на апаратурата за болницата в 
Пловдив е да се спести на други родители с подобна на тяхната съдба ходенето по мъките. С видео-
ЕЕГ се изследват деца с различни неврологични заболявания и диагностиката е най-точна. 
Състоянието на малкия пациент се наблюдава с постоянен 24-часов видеозапис на поведението му. 
Апаратура за изследване на такъв вид заболявания има само в "Св. Иван Рилски" в София. А Антон и 
съпругата му София минали през огромни изпитания, докато разберат от какво точно е болно малкото 
им момиченце. В началото диагностицирали бебето им с епилепсия и го лекували погрешно. 
Браво на такива българи с големи сърца! 

Набелязаха местата за кампанията “Да изчистим България заедно” 

www.dnesbg.com | 04.09.2019 | 12:38 
Десетки места във В. Търново са включени в националната кампания “Да изчистим България заедно”, 
която ще се проведе на 14 септември. В екоинициативата са посочени парковете “Света гора” и “Колю 

http://www.americaforbulgaria.org/page/home
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Фичето”, екопътеката край кв. “Бузлуджа” и районите около стадиона и Спортната зала. Търсят се 
доброволци и за терена около бившия завод “Мавриков” и ул. “Крайбрежа”, която често става обект 
на недобросъвестни граждани, които изхвърлят битовите си отпадъци в зелените площи. 
Великотърновци ще се обединят, за да почистят и междублоковото си пространство на ул. “Краков” 8. 
В кампанията ще участва и Г. Оряховица, където са определени ул. “Славянска” – Салкъмовата горичка 
и пътеката за кв. “Гарата”, свързваща ул. “Юрий Гагарин” с ул. “Иван Александър”. В деня на 
инициативата на всички, които желаят да се включат, ще бъдат раздадени чували и ръкавици. Всеки 
може да създаде своя инициатива за почистване на даден район, който да отбележи на сайта, 
създаден от организаторите. В региона освен В. Търново и Г. Оряховица, акции по почистване ще се 
проведат в Свищов, Дебелец и село Масларево. По традиция в инициативата участват и институциите 
в областта. Кампанията “Да изчистим България заедно” е най-мащабната доброволческа инициатива 
у нас, която цели да изгради обществена чувствителност по въпросите, свързани с опазването на 
околната среда. Инициативата се подкрепя от Министерството на околната среда и водите и 
общините.  

Старозагорци събраха 8 т капачки, купуват кувьози 

www.standartnews.com | Матей Бонев | 04.09.2019 | 16:16 
В Стара Загора беше монтирано второ метално сърце за събиране на пластмасови капачки, съобщи 
инциаторът на кампанията, общинския съветник, Янко Янков. Тя започна в края на миналата година, 
когато беше поставено първото сърце, в градинката на Пингвините. До момента старозагорци са 
събрали вече 8 тона капачки. Идеята е с парите от капачките събрани да се купят и дарят кувьози за 
университетската болница в Стара Загора, каза инициаторът. Шефът на здравното заведение, проф. д-
р Йовчо Йовчев е заявил, че родилното отделение наистина имало нужда от кувьози.  
Янков е успял да издейства преференциални цени, както за цената за изкупуване на капачките, която 
е 500 лв. на тон, така и за цената на кувьозите от лицензиран доставчик на медицинска апаратура - за 
5 000 лв бройката. Оставали да се съберат още 2 тона пластмасови капачки, за да стигнат парите за 
първия кувьоз.  
До момента в кампанията са се включили редица училища, детски градини, ясли, фирми, граждански 
организации, стотици физически лица. Очаквало се и общественият дарителски фонд да се 
присъедини към местната кампания. 

Мануела Попова от Лясковец поведе 20 000 души в битката си срещу предразсъдъците към 
различните хора 

www.borbabg.com | 04.09.2019 | 17:08 
Създателката на проекта "Не ми се обиждай, но" има идея да създаде кризисен център в подкрепа на 
дискриминираните българи  
Мануела Попова е млада жена от Лясковец, преживяла много страдания, подигравки и обиди. Тя е 
инвалид - има дефекти на сърцето, бъбреците, ръцете и е родена без матка. Заради здравословните 
си проблеми още от малка ставала обект на присмех и трудно успявала да се сприятели с някого. След 
като пораснала, осъзнала, че от нея зависи дали диагнозата ще я пречупи, или ще я тласне към това, 
да се превърне във вдъхновение за хиляди хора в сходно положение. Преди месец Мануела създава 
проекта "Не ми се обиждай, но", който представлява своеoбразна онлайн изложба на 
дискриминиращи и унизителни реплики и хората, които са ги получили. В него се разказват историите 
на инвалиди, представители на етнически, полови, религиозни и други малцинства с обща цел - 
околните да преосмислят отношението си към различните и да ги приемат такива, каквито са. 
Платформата вече спечели вниманието на над 20 000 последователи от цялата страна.  
Здравословните проблеми на Мануела започват с раждането. Още тогава установяват, че единият 
пръст на ръката й е неподвижен. След това й откриват сърдечен и бъбречен дефект. Първата операция, 
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която й правят, се случва, когато е едва на една година. После се подлага на хирургични интервенции 
на 7, 12, 16 години… И така преживява цели 11 процедури.  
"Като дете, родено в много малък град и с много здравословни проблеми, още от малка в училище и 
детската градина съм срещала неприятни коментари по мой адрес. Децата не искаха да си играят с 
мен, учителите не желаеха да ми обръщат внимание. Постоянно съм се сблъсквала със странното 
отношение на хората", споделя Мануела. 
Завършила основното си образование в Лясковец, а след седми клас влиза в информационната 
паралелка на ПМГ "Васил Друмев" във Велико Търново. Не била приета особено радушно от 
съучениците си и почти всеки ден си тръгвала разплакана от училище. Чувала за себе си обиди като 
"урод", "смотана" и т.н. Негативното отношение започнало да я потиска толкова много, че избягвала 
да посещава учебните занятия. Умишлено оставала на изпити по различните дисциплини, за да не се 
засича с останалите в класа. В един момент положението станало нетърпимо и се преместила в 
горнооряховското школо "Вичо Грънчаров". Там завършила средно образование. 
На 17 години я диагностицирали със синдрома на Рокитански-Майер - състояние, при което жената 
има яйчници, но не и матка. 
"В онзи период имах приятел, който ми помогна да възприема по-леко заболяването. Въпреки това 
бях много ядосана, защото ми се отнема възможността да стана майка. Питах се с какво съм го 
заслужила", спомня си Мануела. 
Огорчена от отношението и неразбирането на околните, тя се мести в София, където следва връзки с 
обществеността. Успоредно с това участва в редица доброволчески инициативи. Включвала се в 
трудови лагери за хора с увреждания, била е ментор на деца, които напускат домове за сираци след 
навършване на пълнолетие, и т.н. 
На всеки три години лясковчанката преминава ТЕЛК, който да установи дали не й е пораснал нов пръст, 
или пък не се е сдобила случайно с матка. Процентът й на инвалидност е 82%, като за това получава 
социална пенсия в размер на 250 лв. 
Преломен момент в живота й бил този, в който кандидатствала за стаж в пиар агенция. Когато занесла 
документите си от ТЕЛК, за да ги предостави на работодателя, той я попитал: "Как така си инвалид, 
пък не си в количка?". 
Тази реплика я провокирала да създаде проекта си "Не ми се обиждай, но". Самата тя става лице на 
идеята. Публикува личната си изповед и призовава доброволци да последват примера й, като 
предоставят своя снимка, на която държат табела с обидна реплика, която са чули по свой адрес. 
Намира фотограф, който да заснеме кадрите, и така за кратко страницата добива голяма популярност. 
Проектът получава финансиране от Българския фонд за жените, тъй като печели конкурс, иницииран 
от организацията.  
До момента са представени съдбите на осем души. Чрез тях са засегнати темите за неприемането от 
обществото заради наднормено тегло, правото да изглеждаш по начина, по който искаш, кърменето 
и т.н. 
Съвместно с развиването на "Не ми се обиждай, но" Мануела работи в сферата на дигиталния 
маркетинг. Вече две години създава реклами, а един от последните продукти, върху който се трудила, 
е иновативна боя за стена.  
От време на време се прибира в родния Лясковец, за да прекара време с родителите си и за да се 
порадва на новородения си племенник. Споделя, че преди дни получила покана от търновка, която й 
предложила да гостува в час на класа, когато почне новата учебна година, за да говори по темата за 
дискриминацията.  
"В по-далечно бъдеще имам план да създам кризисен център или някаква организация в подкрепа на 
дискриминираните хора. Идеята е да има място, в което те да се чувстват сигурни и спокойни. То да 
разполага с екип от доброволци, сред които и адвокати, когато се наложи да се окаже юридическа 
помощ", допълва Мануела. 
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Благотворителна изложба - базар в подкрепа на "различните деца" от Враца 

Те са сред нас всеки ден - преминаваме край тези деца и техните родители и свеждаме очи или просто 
навеждаме глава. За да не видим болката, с която живеят ежедневно. Да ни провокират и да извикат 
на показ нашата доброта, днес майките на различните деца от 
www.actualno.com | 04.09.2019 | 18:26 
Те са сред нас всеки ден - преминаваме край тези деца и техните родители и свеждаме очи или просто 
навеждаме глава. За да не видим болката, с която живеят ежедневно. Да ни провокират и да извикат 
на показ нашата доброта, днес майките на различните деца от Враца организират ФОТОИЗЛОЖБА - 
БАЗАР " ИГРАЕМ ЗАЕДНО". 
Ще ги видим на тази изложба как играят усмихнати - с техните братчета и сестричета, с други близки. 
Идеята е да покажат на света около тях, че и те са деца, като всички останали, че не са заразни и е 
ненужно останалите деца да се боят от тях. А 20-те майки, организирали проявата, искат само да бъдат 
приети техните деца и да се опознаят с връстниците си. Това няма как да се случи, ако те не играят 
заедно. 
Изложбата е благотворителна и събира средства за закупуване на комбинирани съоръжения за детски 
площадки, подходящи и за деца с увреждания, както и за такива с двигателни дефицити. Всички деца 
могат да играят заедно, ако имат осигурена среда за това. 
Помагат им за идеята фотографите Калин Мицев и Зоя Христова. 
Изложбата е експонирана в Синята зала на Младежкия дом във Враца. Там ще намерите и базар на 
предмети, изработени от самите деца с увреждания .На благотворителния базар ще откриете и много 
сувенири и арт творения на техните близки или дарени от местни художници. 
Съорганизатор на кампанията е Сдружение " Зорница" към Дневен Център за Деца с Увреждания " 
Зорница" , което се включва в инициативата с идеята за надграждане на вече започнат проект в двора 
на ДЦДУ "Зорница", като се разшири обхвата му в целия град. Средствата ще помогнат за да бъде 
довършена и площадката в двора на ДЦ " Зорница" , който е единственият център в региона с 
целодневна грижа и работа с деца с увреждания и се посещава от 66 потребители на различна възраст. 
Необходимата сума за реализиране на проекта е около 19 000 лева. Средствата ще се събират чрез 
дарителска банкова сметка и дарителски кутии от БЧК, разположени на различни места в града. 
Кампанията прие и подкрепи и кмета на град Враца - Калин Каменов, като гарантира съдействието си 
за монтиране на закупените съоръжения на избраното за това място. 
Фотоизложбата " Да играем заедно" в гр. Враца е първата за страната. За нея са помогнали с дарения 
и труд Дом на Художника, Рекламна къща " ЕН ДИЗАЙН, фирмите "Млечен Рай" и Месни продукти " 
Цветко Лалов", БЕАНА - Враца. 
Проявата се открива тази вечер от 18 ч. в Младежкия дом. 
Организаторите апелират и канят всички, които имат идеята близо до сърцето си с думите: 
"Нека покажем , че различното не е страшно ! 
Нека осигурим място на детските площадки и за различните деца! 
Нека дадем възможност на всички деца да играят заедно ! " 

Фондация с дарение за неонатологичното отделение 

в. Ловеч Прес | 05.09.2019 | 00:01 
Фондация "Нашите недоносени деца" направи дарение за неонатологичното отделение в 
Многопрофилната болница за активно лечение "Проф. д-р Параскев Стоянов" в Ловеч, съобщи за ЛП 
началникът на отделението д-р Петя Станчева. То се състои от три инфузионни помпи (перфузори) на 
стойност 3540 лв. Осъществено е в партньорство с друга фондация, осигурила средствата за 
закупуване на апаратурата. 
Перфузорът е апарат, който позволява бавно и дозирано въвеждане на лекарствени средства, 
електролитни разтвори и средства за. парентерално хранене. По време на работа може да бъде 
извършвана корекция на дозата на внасяното лекарствено вещество. Има възможност за 
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едновременно прилагане на няколко лекарствени вещества. Помпите имат алармена система и при 
проблем или при завършване на медикамента перфузорът алармира персонала. 
Отделението по неонатология в момента има остра нужда от тези инфузионни помпи, затова д-р 
Станчева е изключително благодарна на организацията, направила дарението. 
През 2018 г. в отделението са родени 44 недоносени деца, което прави близо 16% от общия брой на 
родените годишно. Средният процент недоносеност за България е 10 на сто. 

Равни в училище – подари ученически пособия за деца от нуждаещи се семейства! 

www.varnautre.bg | 05.09.2019 | 08:05 
„Равни в училище – Подари ученически пособия за деца от нуждаещи се семейства“ продължава във 
Варна до 10 септември. Има много родители, които не успяват да подготвят дечицата си за учебната 
година. Идеята на организаторите на тази акция е да се стигне точно до тези деца и да им се подарят 
ученически подобия. Това няма да са деца от институциите или от споделените жилища. Това ще са 
забравените, невидимите, бедните дечица из България, които живеят в недоимък, каза за Радио Варна 
Наталина Пекова, добродеец от Варна. “През годините и организирането на каузи се оказва, че всички 
ние познаваме такива семейства, също така в интернет пространството е пълно със зов за помощ за 
семейства с деца живеещи на прага на оцеляването. Освен това почти всеки познава поне едно такова 
семейство”, съобщават добрите хора, обединили се около тази благотворителна кауза, нарекли себе 
си Добродейците. Предвидени са около 40/50 комплекта. Призив на организаторите е: Огледайте се 
за семейства, които нямат възможност да купят необходимите неща за училище. Очакваме 
предложение за самотни родители или родители, които отглеждат децата си в тежка бедност, но с 
любов и отдаденост. Апелираме към вас хората, които ги е грижа, ако познавате, чули сте или сте 
прочели някъде за такива семейства с деца, то тогава ни пишете съобщение с информация на 
страницата на Добродейците. Може да се включите като разнесете комплект/ти на място, което е 
удобно за вас. Ако пък сте предложили семейство и имате възможност може да вземете комплект от 
нас и да му го занесете лично. Събират се раници; тетрадки; бележници; химикалки; моливи, пастели, 
флумастери; цветни химикалки; скицници и гланцови блокчета; острилки и гумички; лепило, тиксо и 
ножици; четки и бои за оцветяване; линия, пергел и пластелин; книжки за оцветяване. “Нека 
зарадваме децата на България! Както във всяка друга наша кауза и тук идеята е всичко, което се случва 
да е от хората за хората, като чрез добрите намерения и желанието ученическите подобия ще успеят 
да стигнат там където е нужно”, добавя варненският ангел Наталина Пекова. 

НЧ „Асклепион 1998“- Кюстендил, започва дарителска акция за изгорялото читалище в 
Катрище 

www.infomreja.bg | 05.09.2019 | 08:30 
Пламъците унищожиха двуетажна сграда с библиотека Част от книгите, дарени наскоро от проф. 
Чавдар Славов на НЧ „Асклепион“, са първото дарение, с което започва акцията за възстановяване на 
библиотеката на Народно читалище „Светлина 1956“, която изгоря тази нощ. Както ИНФОМРЕЖА 
съобщи, библиотеката е съхранявала над 3000 тома книги, като фондът й е попълван над 60 години. 
Може да се обезлюдиха българските села, но след като им заключиха училищата, читалищата останаха 
единствените духовни светилници в тях. И един човек да е останал в едно село, изчезне ли 
читалището, все едно е изчезнала и черквата, изчезнала е паметта – и връщане назад няма. Тези мисли 
обединиха хората от НЧ „Асклепион, 0998“, което току-що бе обявило поредната си акция за събиране 
на дрехи, учебни помагала, книги, игри, играчки, стари снимки от семейните албуми. "Сега, след 
ужасяващия пожар в Катрище, който е изпепелил покрива на местното читалище и библиотеката с 
над… 3000 тома книги,  акцент в акцията стават даренията за възстановяването на читалищната 
библиотека. Читалище „Асклепион“ няма своя база, то използва офиса на фондация „Модус Вивенди 
БГ“, който се намира до Социалната трапезария. Там ще се събират книгите, дарявани за 
възстановяване на читалищната библиотека в с. Катрище. Първите обявени дати за събирането на 
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книги са 9 и 10 септември, но акцията може да започне и по-рано, което ще бъде обявено 
своевременно. Имената на всички дарители на книги ще бъдат записани в специална тетрадка, която 
ще бъде предадена на НЧ „Светлина 1956“ , за да се знае кои са хората, помогнали за 
възстановяването на читалищния фонд след ужасния пожар", съобщи председателят на НЧ 
„Асклепион 1998“, Виолета Атанасова. А ужасът от пламъците, миризма на дим и вида на пепел до 
една 60-годишна сграда събирала млади и стари хора, е една от най-коментираните теми в Катрище. 
Кметът на селото Васил Василиев беше категоричен, че ще направи всичко възможно сградата и 
библиотеката да бъдат възстановени. "Аз имам две деца. По-малкото е на 8-години и обожаваше да 
взима книги от тук и да чете. Сега нищо няма, плаче ми се. За 10 минути всичко изгоря пред очите ми", 
коментира през сълзи на очи пред наш екип Василиев. Цяла нощ пък на мястото на пожара остана 
екип от огнеборци с цел пламъците да не тръгнат отново. Благодарение на смелите момчета, които 
минаваха под горящите отломки не се стигна до опожаряването на намиращите се в съседство къщи. 

Казанлъчани вече събират средства за животните от приюта 

www.presstv.bg | 05.09.2019 | 08:45 
Отворено писмо до кмета на Казанлък от името на доброволец, полагащ грижи за животните в 
претъпкания Общински приют за бездомни кучета, предизвика широк обществен отзвук и последва 
реакция. Кметът на Казанлък разпореди спешна проверка. „Животните са гладни, зле поддържани и 
болни“, гласеше сигналът. Извън полемиката в социалната мрежа, казанлъчани решиха вместо да 
„наливат акъл“ или упрекват, да покажат истинска загриженост и започнаха кампания. Сред първите, 
които ще дарят за животните е собственикът на магазин за месо Пепи Димитрова, която започва 
кампания в помощ на животните.  

Отбелязваме Международния ден на благотворителността 

www.poligraff.net | 05.09.2019 | 09:30 
На днешния 5-и септември светът отбелязва Международния ден на благотворителността. Той е част 
от календара на ООН от няколко години, като датата е избрана във връзка с годишнината от смъртта 
на Майка Тереза. Бедността продължава да съществува в света и в момента. Тя е особено задълбочен 
проблем предимно в развиващите се страни, но засяга и най-икономически развитите държави. Денят 
на благотворителността е учреден като мотивационна инициатива за всички, които имат 
възможността да подадат ръка на хора в нужда - неправителствени организации, корпорации, частни 
дарители и благотворителни учреждения. 

Започва инициативата "Златен Сливен 2019" 

www.focus-radio.net | 05.09.2019 | 10:13 
Започва инициативата "Златен Сливен 2019". Това съобщиха организаторите от фондация "Обществен 
дарителски фонд-Сливен". Над 120 читалищни дейци ще участват в инициативата, чието начало бе 
дадено от 9 часа в НЧ "Хаджи Димитър -1937" - Сливен. Участие са заявили читалища от селата 
Панаретовци, Ковачите, Самуилово, Глушник, Драгоданово, Николаево, Тополчане, Мечкарево, Старо 
село, Сотиря, Селиминово, Гавраилово, както и сливенски читалища. 
В програмата е предвиден фолклорен концерт, в който с по две песни ще се включат читалищни 
самодейни колективи. Между различните изпълнения ще има дефиле с автентични женски носии от 
Сливенско. Ще бъде организиран благотворителен базар, наречен "Пътуваща майсторилница", на 
който ще бъдат изложени предмети, изработени от читалищата. Друг акцент е кулинарна изложба, в 
която ще бъдат представени над 30 автентични ястия, характерни за Сливенския край. 
Инициативата "Златен Сливен" се прави за седма поредна година и има за цел да съхрани и предаде 
на идните поколения най-хубавите български традиции. 
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Доброволци изнесоха 500 чувала боклук от Родопите, включително хладилник и пералня 

www.offnews.bg | 05.09.2019 | 11:11 
Повече от 100 доброволци се включиха в 21-ото високопланинско почистване на екологичното 
сдружение "За Земята" между 24 август и 1 септември, съобщиха оттам. Тази година то бе 
организирано нетрадиционно в Родопите - край хижите Чаирски езера, Ледницата и Перелик, част от 
международния пешеходен маршрут Е8. 
Още по темата 
22/08/2019 Общество 
Доброволци се включват в почистване на Западните Родопи 
Хора от цялата страна на всякаква възраст и с разнообразни професии отделиха последните дни от 
лятната си почивка, за да се включат в акцията, която завърши с над 500 чувала събран боклук. 
Ентусиастите успяха да изтеглят няколко огромни гуми, хвърлени в Чаирските езера, да съберат 
пластмасови и стъклени бутилки и опаковки около пещерата Ледницата, да извадят от деретата печка, 
хладилник, пералня и много метални отпадъци. 
Край хижи Ледницата и Перелик бяха намерени и стари сметища, в които са се заравяли боклуци с 
десетилетия, още от построяването на хижите. Отново първите слоеве бяха предимно стъкло и 
консерви, а най-отгоре - пластмасови опаковки, като се откриха всякакви забавни "антики". 
"С радост установихме, че пешеходните маршрути в Родопите са чисти, много рядко намирахме 
боклук по пътеките. Това вероятно е заради по-малкия туристопоток, което пък се дължи на липсата 
на лифтове и пътища до високите части на планината за разлика от Рила и Пирин." - коментират 
организаторите. 
За съжаление и тази година "чистачите" установиха, че се гори боклук около хижите, което е следствие 
от трудното извозване на отпадъците. Изключително необходимо е да има по-добра комуникация 
между собствениците на хижите и общините и ясни правила за управлението на отпадъци, за да се 
спре тази опасна и вредна практика. Важно е и туристите да се включват в този процес - най-добре е 
всеки да си носи собствено канче, бутилка, кутия за храна, за да не трябва да ползва пластмаса за 
еднократна употреба, която в хижите често предлагат. 
"По време на почистването проведохме разговори с хижарите да направят компостери за 
хранителните отпадъци от кухнята, както и разделно събиране - например на алуминиевите кенчета, 
които продават на гостите. Направихме и табели с призиви към туристите да не изхвърлят боклука си 
в кошчетата, а да си го приберат в раницата, все пак са го качили до планината, не е трудно да го свалят 
по същия начин", споделиха от "За Земята". 
Почистването се включи и в глобалната акция на движението Break Free From Plastic, като в един от 
дните доброволци извършиха така наречения одит на марките (Brand Audit), чрез който да се установи 
кои производители са най-големите замърсители в световен план. (Вижте повече в доклада за 2018 г.) 
Скоро ще има и методология за такъв одит и по време на други почиствания. 
Организираха се и дискусии на открито по различни екологични теми и практически лекции - 
отговорно планинарство, разпознаване на законна и незаконна сеч, разхищение на храна и 
хранителни отпадъци, водени от експерти на коалицията "За да остане природа в България", част от 
която е и ЕС "За Земята". 
Както всяка година, в последния ден участниците споделиха впечатления и обсъдиха къде да се 
проведе акцията следващата година, заговори се и за организиране на среща за дългосрочни решения 
за отпадъците в планините, на която да се поканят хижари и представители на общини, БТС, паркове, 
туристически клубове. 
Организаторите изказват благодарности на община Девин и кметство Широка лъка за съдействието в 
извозването на боклука и на хижарите за гостоприемството. 
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Добрич: Набират се доброволци за менторската програма "Искам да бъда", подкрепена от 
Общината, частния бизнес и неправителствена организация 

www.focus-news.net | 05.09.2019 | 13:28 
Набират се доброволци за менторската програма "Искам да бъда", подкрепена от Общината, частния 
бизнес и неправителствена организация. Това съобщи Николай Николов, младежки работник в 
Общинския младежки център "Захари Стоянов" и един от координаторите на дейностите, предаде 
кореспондентът на Радио "Фокус" - Варна. Даден е старт на кампания за набиране на доброволци до 
11 септември. Инициативата е съвместна на Община град Добрич и фирма за производство на 
етерични масла, която е партньор в много инициативи в полза на местната общност. Търсят се хора, 
независимо от възрастта, които на добра воля да помагат в осъществяването на менторската 
програма. Тя се развива за втора поредна година. През 2018-та са организирани повече от 30 ателиета 
за работа с младежи от центровете за настаняване от семеен тип в града. Темите са били 
разнопосочни и са имали за цел ползотворно организиране на свободното време на младежите от 
тези институции. Заниманията са били в областта на културата, спорта, кулинарията, участия в 
обществения живот на града. "Благодарим на нашите партньори от "Есетере България", които ни 
подкрепят и тази практика, която е осъществена, мога да кажа е уникална, нещо, което рядко се среща. 
Това е едно партньорство между компания и неправителствена организация. Чрез доброволческата 
ни кампания търсим хора, които желаят да се включат в нашите съботни ателиета с младежите. Заедно 
с това ще стартираме една нова инициатива за дейности през седмицата. Считаме, че трябва да се 
наблегне на образованието", посочи Николай Николов. Децата и младежите от програмата ще бъдат 
подпомогнати и подкрепени с напътствия, с мотивация да се стремят към по-добри резултати в 
образованието. Нов момента през тази година ще бъдат занимания през седмицата. "Надяваме се все 
повече хора да се включат. Досега има проявен интерес, но бихме искали още повече хора да се 
включат в доброволчеството. Няма ограничения във възрастта, достатъчно е желанието за работа в 
общността на добра воля. Желаещите да стана доброволци е необходимо да следят Фейсбук 
страницата на менторската програма "Искам да бъда". Там е представена програмата, има и формуляр 
за кандидатстване онлайн. След попълването и изпращането му координаторите по програма ще се 
свържат с кандидатите. Ще бъде организирана среща с тях на 19 септември. Паралелно с тази 
програма е дадено начало на още една менторска програма в по-тясно сътрудничество с частния 
бизнес в региона. 
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