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Новини за членове на БДФ 

 

Благотворителният базар на Международен женски клуб – София празнува своя 25-и 
юбилей 

www.novinite.bg | 08.11.2019 | 12:30 
Тази година ще се проведе 25-ото юбилейно издание на любимия и дългоочакван Ежегоден 
благотворителен базар на Международен женски клуб – София. Събитието ще се състои на 1 декември 
2019 г. (неделя) от 9:00 до 19:00 ч. в Интер Експо Център. Билети могат да бъдат закупени онлайн, 
както и в мрежата на Ticket Portal в цялата страна. Освен 25-ия юбилей на Базара, през 2019 г. 
Международен женски клуб – София чества и своята 30-а годишнина. По този повод организацията 
подкрепи 30 социално значими каузи – най-големият брой в историята на клуба досега. Даренията се 
осъществиха с помощта на събраните средства от миналогодишното издание на събитието, които бяха 
в размер на 389 000 лв. и успяха да надминат всички очаквания на организаторите. За да бъдат 
отбелязани двата юбилея подобаващо, Международен женски клуб – София ще подготви още по-
мащабно събитие за всички почитатели на културата и традициите. 25-ото издание на Базара ще се 
проведе не в две, а в цели три зали на Интер Експо Център, като едната от тях е предвидена само и 
единствено за развлекателната програма на мероприятието, включваща редица местни и 
международни таланти. За поредна година посетителите на любимото за всички събитие ще се 
съберат през първата неделя на месец декември, за да се запознаят с традиции и култури от цял свят. 
Oтделните страни ще представят своите ръчно изработени продукти, сувенири, шедьоври от 
националната им кухня, характерни облекла и разнообразни културни обичаи. По традиция всички 
събрани средства ще бъдат дарени за благотворителност. Международен женски клуб – София 
реализира ежегодния си Базар с подкрепата на представители на международната общност в страната 
– посланици, представители на дипломатически мисии и техните семейства, както и благодарение на 
помощта на редица компании и многобройни доброволци. Цената за стандартен билет за Базара е на 
стойност 5 лв., като за студенти и пенсионери е 2 лв. Предлага се и комбиниран билет за семейства на 
цена 12 лв., както и дарителски билет (VIP пропуск) на стойност 25 лв., който дава достъп до 
церемонията за откриване на Базара с всички официални гости, за които Международен женски клуб 
– София предоставя специални изненади. 25-ият Благотворителен базар на Международен женски 
клуб – София се провежда със специалната подкрепа на партньорите на организацията – Столична 
община, Inter Expo Center, M3 Communications Group, Inc., ЦУМ, Хотел „Метрополитън“ и Новател. За 
Международен Женски Клуб – София: Международен женски клуб – София е организация с 
нестопанска цел със следната мисия: посрещане и подпомагане на новодошлите в България, 
задълбочаване на познанията за страната, насърчаване на добрата воля и приятелството сред 
членовете на клуба и оказване на финансова и материална подкрепа, насочена към социално значими 
каузи. Организацията се състои от 110 членове, които представляват 42 държави от цял свят. Повече 
за Международен женски клуб – София може да откриете на: http://www.iwc-
sofia.org/https://www.facebook.com/IWCSofia2018/ Повече за Базара може да откриете на: 
https://www.facebook.com/events/2522201064540159/ Билети за Базара може да закупите от: 
http://www.ticketportal.bg/podujatie_search.asp?ID=44309 

С очи за всички 

www.bebok.eu | 08.11.2019 | 12:31 
УНИЦЕФ стартира кампания, посветена на правата на децата, младежите и младите хора с 
увреждания   И все пак, каквато и да е ситуацията, от нас и от нашите хоризонти зависи да я приемем 
и да се справим с нея! Ние сами определяме каква ще е посоката на живота ни. Аз съм си аз - едно 

https://www.novinite.bg/articles/182278/Blagotvoritelniyat-bazar-na-Mejdunaroden-jenski-klub-Sofiya-praznuva-svoya-25-i-yubilej
http://www.ticketportal.bg/podujatie_search.asp?ID=44309
http://www.bebok.eu/article/4790-С-очи-за-всички
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обикновено младо момиче, което се стреми да не си поставя бариери. Сега се чудя… вие можете ли 
да разбиете Вашите?! Елена, 24 години, от Варна 5 ноември 2019 г., София – УНИЦЕФ България започва 
национална кампания за информираност и застъпничество, посветена на 30-годишнината на 
Конвенцията за правата на детето и правата на децата, младежите и младите хора с различни 
способности в България. Контекстът: Преди 30 години световните лидери поеха исторически 
ангажимент към децата по света, като приеха Конвенцията на ООН за правата на детето. Конвенцията 
за правата на хората с увреждания, одобрена от Общото събрание на ООН през декември 2006 г., 
укрепва правата на децата с увреждания и въвежда нови задължения за страните за премахването на 
бариерите, които ограничават тяхното участие във всички сфери на живота. България e ратифицирала 
и двете конвенции. През последното десетилетие страната предприе важни стъпки към 
приобщаването на децата с увреждания. Въпреки усилията на национално ниво обаче, децата с 
увреждания продължават да са едни от най-изключените и невидими групи в обществото. Защо 
правим тази кампания? За да повишим информираността, разбирането и чувствителността по 
отношение на правата на децата, младежите и младите хора, живеещи с увреждания. Искаме да чуем 
техния глас и да ги овластим, като ги поставим в центъра на кампанията. Започваме с Елена от Варна, 
Мария от Враца, като в рамките на кампанията, с подкрепата на нашите медийни партньори, ще 
разкажем над 15 вдъхновяващи истории на деца, младежи и млади хора с различни способности. 
Кампанията се осъществява в партньорство с: Българска асоциация за лица с интелектуални 
затруднения (БАЛИЗ); Джамба; Регионален център за приобщаващо образование-София; Сдружение 
„Закрилници“; Сдружение „Българска мрежа на Глобалния Договор на ООН”, Сдружение „Синдром на 
Даун“ България; Спешъл Олимпикс, България; Фондация „Карин Дом“; Фондация Reach for Change, 
Фондация „Светът на Мария“. Медийни партньори на „С очи да всички“ са „Нова Броудкастинг груп“, 
Нетинфо, БНТ и Дневник. На 20 ноември, в рамките на кампанията, УНИЦЕФ и БАЛИЗ ще организират 
и национален форум, посветен на младежите и младите хора с увреждания. Данните: По света 
Изчисленията показват, че около 15% от населението на света живее с увреждания[1]. 5,1% от децата 
(или 95 милиона) имат увреждания, от които 13 милиона (0,7%) имат тежки увреждания[2]. Това са 
само примерни изчисления, тъй като определенията за увреждане в различните държави варират и 
не във всички държави се събират надеждни данни. България Въпреки че няма пълни данни за точния 
брой на децата с увреждания и затруднения в страната, предполагаемият[3] брой е около 32 000 деца. 
През последното десетилетие бяха затворени всички домове за деца с увреждания и половината от 
Домовете за медико-социални грижи за деца, което доведе до значително намаляване на броя на 
децата в резидентна грижа — от 7 587 през 2010 г. до 633 в края на 2018 г.[4] С приетия в края на 2015 
г. Закон за предучилищното и училищно образование бяха създадени условия за приобщаване на 
децата с увреждания в общата образователна система. През учебната 2018 – 2019 г. 22,000  деца с 
увреждания и специални потребности посещават училища и детски градини. Въпреки националните 
усилия обаче децата с увреждания продължават да са една от най-изолираните и невидими групи в 
обществото. При тях има повишен риск от раздяла от биологичните си семейства, по-голяма 
вероятност да живеят в институционални грижи или да останат извън училище или детска градина. 
Според данните за 2018 г. около 90% от всички деца в Домовете за медико-социални грижи за деца[5] 
и 50% от децата в Центровете за настаняване от семеен тип са деца с увреждания. Приблизителният 
брой на децата с увреждания, които не посещават училище, е около 10 000. Освен това има данни, че 
много от младежите с увреждания на възраст между 15 и 24 г. не са заети с работа, учене или 
обучение. [1] https://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/disability-and-health [2]СЗО и 
Световната банка. 2011 г. Световен доклад за уврежданията. СЗО, Женева 
http://www.who.int/disabilities/world_report/2011/report.pdf [3] Данни на Държавната агенция за 
социално подпомагане за броя на децата с над 50% увреждане, чиито семейства са получавали 
финансова подкрепа съгласно Закона за интеграция на хората с увреждания и Правилника за 
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прилагането му, както и данни на Националния център по обществено здраве и анализи относно броя 
на децата с под 50% увреждане. [4] Агенция за социално подпомагане [5] Доклад на Министерство на 
здравеопазването, 2017 г.   Елена –  „едно обикновено младо момиче, което се стреми да не си 
поставя бариери“  Прочетете нейното емоционално писмо, написано специално за кампанията на 
УНИЦЕФ „С очи за всички“ Здравейте на всички, Казвам се Елена и съм на 24 години. Искам да Ви 
разкажа историята на едно малко момиченце... Като всяка една приказка и тази има поука или поне... 
послание. Как ще го разчете всеки от Вас обаче, зависи от самия него. Настанете се удобно, с чаша 
кафе или такава пълна с интерес! Форма за коментари:Вашето име:E-mail адрес:Вашият 
коментар:АкцентС очи за всичкиУНИЦЕФ стартира кампания, посветена на правата на децата, 
младежите и младите хора с уврежданияповечеЛекари от Майчин дом ще обменят опит с...Майчин 
дом е единствена болница, която китайският министър на здравеопазването посети у насповечеНад 
сто седмокласници подкрепиха...Седмокласниците от Първо СУ „Св.Седмочисленици“ в гр.Търговище 
отбелязаха Деня на народните будители като се...повече 

"Избери, за да помогнеш" набира средства за 23 каузи 

От 2009 г. досега дарителската кампания на Райфайзенбанк е подкрепила с близо 3 млн. лв. общо 257 
здравни, социални, културни и еко проекта 
www.dnes.dir.bg | 11.11.2019 | 13:16 
За 11-а поредна година Райфайзенбанк открива набирането на средства в подкрепа на 23 каузи, част 
от дарителската кампания "Избери, за да помогнеш" 2019. 
Фокусът на селектираните през тази година проекти е върху иновациите в медицината и 
образованието, навременната профилактика и лечение на редки болести при деца и възрастни, 
подкрепата за самотни възрастни хора и за деца с психични заболявания и физически увреждания, 
съхраняването на българското културно наследство, както и опазването на българските гори и 
биоразнообразие. 
Сред институциите и организациите, които набират финансиране за проектите си, са УМБАЛСМ 
"Пирогов", УМБАЛ "Александровска", Национална Кардиологична Болница, Български Червен кръст, 
Национален Етнографски музей, Сдружение на олимпийските отбори по природни науки, Природен 
парк Витоша и др. В кампанията са включени и дългогодишните партньори - Българската Коледа, SOS 
Детски селища България, Фондация "За нашите деца", Каритас България, Фондация Конкордия и 
Фондация "Х. Степич - благотворителност за ЦИЕ". 
Подробна информация за всички 23 проекта, включени в кампанията, е достъпна на платформата 
izberi.rbb.bg, от която удобно могат да се извършат и даренията. 
"Вече 11 години продължаваме да правим историите по-добри с дарителската ни инициатива 
"Избери, за да помогнеш". Подкрепихме с близо 3 млн. лв. над 140 организации за реализирането на 
257 проекта. Надяваме се, че и през тази година ще продължи тенденцията за все по-голяма 
ангажираност към каузите в кампанията както от страна на служителите, така и от широката 
общественост. Хората имат доверие в "Избери, за да помогнеш" заради дългогодишната история на 
кампанията, мащаба и прозрачните резултати. Инициативата е достъпна възможност да проявим 
съпричастност с нуждаещите се" - каза Оливер Рьогл, председател на УС на Райфайзенбанк. 
Традиционно най-много средства в дарителската кампания се набират от банката и служителите на 
Групата Райфайзен в България, като през последните години нарастват броят и делът на дарения от 
широката общественост, които бяха удвоени през 2018 г. спрямо предходната кампания. 
Дарение за избрания проект може да се направи лесно чрез модерната платформа izberi.rbb.bg и 
опцията "Дари с банкова карта" - линк към виртуалния ПОС терминал се намира под всеки отделен 
проект, включен в кампанията, като е необходимо единствено въвеждането на данни за картата и 

https://dnes.dir.bg/obshtestvo/izberi-za-da-pomognesh-nabira-sredstva-za-23-kauzi
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избор на сума за дарение. Другите опции за подкрепа на каузите е през RaiMobile, Райфайзен Онлайн 
или с банков превод директно по сметката на съответната организация. 
 
Материалът е публикуван в редица онлайн медийни издания 
 
 

Благотворителен спектакъл подкрепя каузата на фондация “Искам бебе” 

www.dnesbg.com | 12.11.2019 | 12:43 
Ученици от театралната студия при Езикова гимназия “Проф. д-р Асен Златаров” ще представят 
благотворителен спектакъл в подкрепа на двойки с репродуктивни затруднения. Те ще изиграят 
постановката “Криворазбраната цивилизация” на 14 ноември от 18 часа в салона на читалище “Искра” 
във В. Търново. Приходите от представлението ще бъдат дарени на фондация “Искам бебе”. Проектът 
се реализира съвместно с Театър “Весел” и читалището. “Това е поредното благотворително 
представяне на пиесата от страна на младите актьори. Те не за първи път се включват в такива 
благородни инициативи, за което им благодаря. Предложението, което дойде от собственика на 
Театър “Весел” Веселин Василев, силно ме трогна и изненада. Само ден преди това трупата му гостува 
на моите ученици от училището в с. Водолей, които за пръв път посещаваха театър и бяха много 
впечатлени. Сега остава да се надявам залата да се напълни, за да съберем повече средства за 
каузата”, сподели развълнувана Вероника Михайлова от фондация “Искам бебе”. Тя подчерта, че в 
България има над 200 хил. двойки, които са заявили открито, че имат репродуктивни проблеми. 
Михайлова допълни, че фондацията постоянно се опитва чрез различни инициативи да подпомогне 
нуждите на тези хора със средства за справянето с проблема. Тя не пропусна да отбележи и факта, че 
Община В. Търново е една от най-добре работещите в тази насока, благодарение на проектите и 
създадената добра организация за връзка със съответните институции. В резултат на това на бял свят 
до момента са се появили близо 60 деца. Спектакълът “Криворазбраната цивилизация” е съвместен 
проект на Театър “Весел” и младите актьори от Езикова гимназия. Постановката и оригиналната 
звукова картина са дело на Веселин Василев, а студийният звукозапис е осъществен от Петър 
Атанасчев. Драматургичната адаптация и диалозите са реализирани от учителката в гимназията 
Маргарита Маринова. Ролите са поверени на Вероника Калчева, Веселин Врачовски, Сияна-Мария 
Петрова, Алек Трифонов, Силвия Минкова, Михаела Симитчийска, Бояна Узунова, Наталия Начева, 
Лилия Ангеличева, Иван Желязков, Александра Копаранова, Александра Кияшко, Симона Димитрова, 
Маги Станова, Маргарита Маринова (глас) и Веселин Василев (глас). Представлението е емоционална 
за зрителя среща с комедията на Добри Войников, която потвърждава старата истина, че талантливо 
написаната творба пренася своите послания през времето и пространството. Николай ВЕНКОВ 
loading... 

150 дами в обща кауза - благотворителност и помощ 

Миналата година са събрани почти 400 000 лева 
www.dnes.bg | Боряна Павлова | 12.11.2019 | 15:08 
Дамите от Международния женски клуб в София много скоро ще започнат подготовката за следващия 
си благотворителен коледен базар, който освен полезен е и изключително впечатляващ. Традиции и 
изкуства от десетки държави ще си дадат поредна среща в Inter Expo Center на 1 декември от 9.00 до 
19.00 ч.  
"С благотворителност се занимавам от около 10 г., започнах в Лондон като ментор на млади хора от 
проблемни семейства, които не искат да продължат образованието си. Всяка година към мен се 
прикрепваше по едно момиче - чрез личен пример я убеждавах, че трябва да се върне и да продължи 

https://www.dnesbg.com/kultura/blagotvoritelen-spektakal-podkrepya-kauzata-na-fondatsiya-viskam-bebev.html
https://www.dnes.bg/sofia/2019/11/12/150-dami-v-obshta-kauza-blagotvoritelnost-i-pomosht.429333
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своето образование. Тогава работех за Bloomberg в Лондон, като финансов анализатор, водех 
момичетата в прекрасния офис, виждаха добре облечени хора, понякога идваха на събития с мен", 
разказва президентът на Международния женски клуб в София Албена Джоунс. 
Базарът е най-голямото благотворително събитие на Балканите, днес в клуба членуват около 150 
дами. Събитието се осъществява с помощта на посолствата и консулствата на територията на България. 
Миналата година базарът успява да набере цели 389 000 лева, с които да подкрепи 30 проекта.  
Самата Албена е с корени от България и Судан. Завършила е Университета "Гринуич" в Лондон 
"Всеки от нас допринася с идеи, не мислим за своите различия, а ги използваме, за да допринесем за 
общата ни кауза", допълва Албена Джоунс пред . 

Кои са финалистите в ПРОМЯНАТА 2019? 

www.dariknews.bg | Дарина Караколева | 13.11.2019 | 12:23 
След двудневни интервюта с представители на Нова Броудкастинг Груп и Фондация Reach for Change 
петима социални предприемачи преминават към финалния етап на ПРОМЯНАТА 2019. Финалистите 
бяха избрани сред общо 136 кандидати, участвали в тазгодишното издание на конкурса. Проектите 
преминаха през шест етапа на селекция до този момент, включващи оценка от експерти от социалния 
и бизнес сектор. Те бяха едни от 12-те най-обещаващи социални предприемачи, които получиха 
възможност да се включат в интензивна обучителна програма - Акселератора на ПРОМЯНАТА. 
Петте проекта, за които публиката ще има възможност да гласува и да избере своя фаворит през 
януари 2020 г., са: 
Мариела Станулова и Ралица Жечева от - предоставят на родителите актуална, обективна и експертна 
информация за здравето, възпитанието и образованието на техните деца. След над 35 проведени 
събития на живо, Академията ще разработи и платформа с онлайн курсове, достъпни по всяко време 
за всички родители, които имат нужда от конкретна информация. 
Лиляна Савова и Венета Иванова от Академия "Миротворци" на - обучават ученици и студенти в 
основни медиаторски техники, умения за ефективна комуникация и преодоляване на бариери в 
общуването. В резултат учениците повишават своята емоционална интелигентност, научават се да 
управляват успешно конфликтни ситуации и да се справят с агресията в училище. 
Кунка Великова и Николинка Димова от - създават образователни игри, материали и помагала за деца 
със специални образователни потребности, адаптирани за българската образователна система. Чрез 
тях специалисти и родители могат да помагат на всяко дете да открие своите способности, да учи с 
удоволствие и да се развива в училище.  
Ставрос Ставру и Ива Груева от - дигитални образователни игри от ново поколение, които помагат на 
учителя да развива уменията за работа в екип на своите ученици и да подобри климата в класа. 
Невен Боянов и Ивайло Николов от - образователна платформа, насочена към преподаватели, 
ученици и студенти. Тя предлага хардуер, софтуер и методология за изучаването на електроника, 
роботика, програмиране, математика и физика по забавен и практически начин. 
"Изборът беше много труден, защото имахме изключително силни кандидати. За нас е важно да 
достигнем до децата и семействата в по-малките населени места. Затова избрахме социални 
предприемачи, които имат възможност за растеж, а някои от тях имат потенциал да постигнат 
социална промяна и извън рамките на България."- сподели Юрий Вълковски, изпълнителен директор 
на Фондация Reach for Change България. 
Тримата финалисти, които съберат най-много гласове по време на онлайн гласуването, ще продължат 
към следващия етап от конкурса - среща с възрастното и детското жури на ПРОМЯНАТА, които ще 
определят кой ще е големият победител в конкурса. Той ще получи финансиране от 30 000 лв., а 
останалите двама финалисти с най-много гласове - ще получат по 15 000 лв. Победителят и останалите 

https://dariknews.bg/novini/obshtestvo/koi-sa-finalistite-v-promianata-2019-2197336
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четирима финалисти ще получат финансиране, медийно внимание, менторска подкрепа, обучения и 
достъп до международната мрежа на ПРОМЯНАТА за период между една и пет години. 
ПРОМЯНАТА е най-голямата социално отговорна инициатива на Нова Броудкастинг Груп, която се 
осъществява за шеста поредна година партньорство с фондация Reach for Change България. Тя цели 
да подобри трайно живота на децата и младежите в България, като открива мотивирани социални 
предприемачи и им помага да реализират по устойчив начин идеите си за по-доброто и сигурно 
бъдеще на българските деца. От 2014 г. досега ПРОМЯНАТА помогна на над 96 000 деца и младежи от 
цялата страна. 
 
Материалът е публикуван и в други издания 

30 неправителствени организации от цялата страна създадоха „Равни БГ“ 

www.gustonews.bg | Източник: GustoNews | 14.11.2019 | 17:10 
Представители на 30 неправителствени организации от цялата страна обявиха създаването на 
гражданско обединение „Равни БГ“, което ще защитава принципите на демокрацията и човешките 
права в България. Това стана по време на първата дискусия, организирана от „Равни БГ“ - „Демокрация 
и човешки права днес“. „Темата за демокрацията е изключително актуална през последната седмица. 
Тя провокира гражданите да направят равносметка на целите, които са имали и на целите, към които 
се стремят. Обществото към което се стремим се нуждае от активни граждански организации като 
Вас“, се казва в поздравителния адрес изпратен от г-н Томислав Дончев, заместник министър-
председател на Република България до участниците в дискусията. В нея със специални видео 
обръщения се включиха още г-жа Мари Арена, евродепутат и председател на подкомисията за права 
на човека (DROI) в Европейския парламент и г-жа Дженифър Крофт, заместник-председател по права 
на човека от Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (OSCE). В дискусията взеха участие 
още г-н Рой Сауми, представител на Европейската мрежа на фондациите (NEF) и на Civitates - 
инициатива за солидарност и демокрация в Европа, както и представители на обединението „Равни 
БГ“ - Надежда Дерменджиева, изпълнителен директор на Български фонд за жените, Юлиана 
Методиева, председател на Сдружение за човешки права „Маргиналия“, Маргарита Спасова, 
председател на УС на Форум за глокална промяна, и Стела Ковачева от СНЦ „Образование и бъдеще“. 
Обединението „Равни БГ“ цели да предложи платформа за диалог и общи действия срещу свиващото 
се пространство за гражданска активност в България и възраждането на антилиберализма под лозунга 
на псевдоизконни ценности. „През последните две години сме свидетели на небивала атака срещу 
продемократичните граждански организации и срещу редица институции, които правят политики, 
свързани с човешки права, от ултранационалистически и религиозно-фундаменталистки кръгове. 
Дългогодишни усилия за защита на правата на жените и децата бяха сринати, а конструктивният 
диалог между прогресивния неправителствен сектор и държавните институции сякаш беше заглушен 
от серия фалшиви новини и негативен ПР. Въпреки всичко, само заедно можем да устоим на атаките 
и да работим за България, в която демокрацията и човешките права са гарантирани. „Равни БГ“ е не 
просто обединение, то е опит за започване на разговора наново и подадена ръка за съвместна 
работа“, каза г-жа Надежда Дерменджиева, изпълнителен директор на Български фонд за жените и 
инициатор на обединението „Равни БГ“. „Приветствам факта, че „Равни БГ“ сплотява разнообразни 
партньори и активно гради мостове между организациите, които работят в столицата и между онези, 
които се намират в малките населени места. Уверен съм, че „Равни БГ“ ще се справи с 
предизвикателствата, пред които е изправен гражданският сектор в България, и ще успее да върне 
доверието на хората в неправителствените организации. Щастлив съм, че Сивитатес подкрепя 
обединението“, заключи г-н Рой Сауми.     Гости на дискусията бяха близо 80 представители на 
посолства на страни от ЕС в България, национални и европейски неправителствени организации – 

http://www.gustonews.bg/?page=article&instanceID=69878
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членове на граждански сдружения и коалиции, които работят в сфери като развитие на дарителството, 
защита правата на човека и на уязвимите групи, гражданско участие, анализатори и медии. 
 
Материалът е публикуван и в други издания 

А1 провежда серия безплатни обучения на възрастни хора по програмата "Интернет за 
всички 55+" 

Курсовете се разработват със съдейстивето на Асоциация "Съвременни читалища" 
www.blitz.bg | 15.11.2019 | 14:50 
Следвайки мисията си да обучава хората в България как правилно и безопасно да използват Интернет, 
А1 стартира серия от безплатни обучения по компютърна грамотност за възрастни над 55 години. 
Обученията са част от програмата "Интернет за всички" и се провеждат в различни населени места в 
България в партньорство с Асоциация "Съвременни читалища". 
За инициативата "Интернет за всички 55+" разговаряме с инж. Георги Петров, председател на УС на 
Асоциация "Съвременни читалища" и Илияна Захариева, директор "Корпоративни комуникации" в А1 
България. 
Как бяха избрани населените места, в които се провеждат обученията от програмата "Интернет за 
всички 55+"? 
Г.П.: Дейността на Асоциация "Съвременни читалища" е насочена приоритетно към по-малки 
населени места и се радвам, че с А1 споделяме общо разбиране за нуждата от това да съсредоточим 
общите ни усилия именно към такива локации. Там достъпът на населението до нови технологии, 
съвременни мобилни устройства и обучения за изграждане на умения за тяхната употреба е затруднен 
поради географски, финансови и други причини. 
И.З.: Наясно сме, че хората в малките населени места често са ощетени в това отношение и затова още 
в началото бяхме убедени, че ще се насочим към села и по-малки градове. При подбора им много 
ценен за нас беше опитът на Асоциация "Съвременни читалища", които заради работата си с 
читалищата в страната, имат много добра представа за нуждите на общностите по места. Вече имаме 
реализирани безплатни обучения в градовете Белене, Дряново и Радомир, както и селата Ценово и 
Ново село, област Видин. Целта ни е да стигаме до все повече населени места и да бъдем полезни на 
възможно най-много хора в България.  
2. Проектът е насочен към възрастни хора над 55-години. Обикновено се фокусираме върху младите. 
Защо избрахте тази възрастова група? 
И.З. Глобалната инициатива на А1 "Интернет за всички" обхваща хора от различни възрастови групи. 
Тя има за цел да осигури достъп до информация, знания и образование в областта на технологиите на 
тези, които по някаква причина нямат шанс да се възползват от тази възможност. Започнахме да я 
реализираме в България през 2014 г., като първоначално се фокусирахме върху обучения на деца и 
младежи - нещо, което продължаваме да развиваме и днес. През 2016 г. разширихме обхвата на 
инициативата, като включихме в нея и мъже и жени над 55 години. За нас тази стъпка беше логична и 
много важна, защото ни даде възможност да разширим обсега на програмата и да стигнем до една от 
най-уязвимите групи у нас - възрастните хора. 
Бизнесът в областта на технологиите традиционно насочва усилията си към младите хора - тези, които 
живо се интересуват от новостите на пазара и активно използват технологични решения в 
ежедневието си. Ние знаем обаче, че възрастните хора също имат нужда от информация и обучение 
в тази насока. От една страна за да улеснят ежедневието си и да поддържат добър контакт с близките 
си, а от друга - за да се предпазят от потенциалните опасности в онлайн пространството. В отговор 
именно на тези нужди разработихме програмата "Интернет за всички: 55+". 
4. Какво включва обучението, справят ли се възрастните с "умните" телефони? 

https://blitz.bg/obshtestvo/a1-provezhda-seriya-bezplatni-obucheniya-na-vzrastni-khora-po-programata-internet-za-vsichki-55_news709461.html
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Г.П. Програмата на обучението е така изградена, че да позволи на обучаемите да придобият знания и 
умения за работа в Интернет с различни мобилни устройства - лаптопи, таблети и смартфони. Тя 
включва общо четири модула, разпределени в 20 учебни часа: въведение в компютърната техника; 
работа с Интернет; използване на мобилни устройства (смартфони и таблети); онлайн безопасност. 
Особено внимание обръщаме на сигурността в дигиталното пространство, като в рамките на темата 
засягаме проблеми като онлайн измами, вируси, фалшиви новини. 
И.З. Впечатленията ни от първите участници в обученията показват, че немалко от тях вече използват 
смарт устройства, най-вече мобилни телефони и таблети, и имат известни умения за работата с тях, 
макар и базови. Те познават някои основни функции, но имат нужда от допълнителна подкрепа - от 
една страна, за да ги използват по-пълноценно, а от друга − за да се предпазят от евентуални 
злоупотреби. За да им покажем как може да се случи това, ние осигурихме мобилни устройства за 
всички участници, които те могат да използват по време на обученията. 
5. Възрастните хора от селата и малките населени места интересуват ли се от интернет? За какво го 
използват най-често? Битува мнението, че ползват компютри и телефони най-вече за да имат връзка с 
децата в чужбина. Имат ли и други онлайн интереси, извън връзката с децата? 
Г.П. Комуникационната функция на Интернет е широко използвана от възрастните хора, като тя все 
повече се насочва към употреба на приложения за "умни" устройства. През последните години 
възрастните хора в малките населени места все повече използват интернет като източник на 
информация по теми, свързани с подобряване начина им на живот - здраве, храни, отглеждане на 
животни, земеделие. 
6. Какво е качеството на интернет в малките населени места, достъпен ли е до всички?  
И.З. България е сред страните с най-добро проникване на широколентов интернет сред населението. 
Принос за това има както изградената национална инфраструктура за широколентов интернет, така и 
доброто 3G и 4G покритие на територията на страната. 
А1 разполага с над 3 000 базови станции, покриващи над 99,94% от населението с 3G, като 97,7% от 
хората у нас имат достъп и до 4G мрежата ни. Нашата 4G мрежа покрива всички населени места с над 
3 000 жители при максимална скорост на сваляне до 185 Mbps. 
От края на 2017 г. първи в България започнахме внедряването и на 4.5G, което осигурява с 30% по-
висока скорост на връзката спрямо досегашната. Това лято А1 пусна първата тестова 5G базова станция 
в България и усилията ни в бъдеще ще бъдат насочени и към развитието на мрежи от пето поколение, 
които са ключът към технологиите на бъдещето. 
7. Общуването между поколенията и взаимопомощта е характерно за хората от малките населени 
места. Този модел на взаимна подкрепа може ли да съществува и във виртуалното пространство? 
Обмисляли ли сте вариант да създадете сборни групи - деца и възрастни, които да се обучават заедно 
и да са си взаимно полезни? 
Г.П. Оценяваме високо важността на общуването между поколенията, което е полезно за развитието 
и на двете страни. Децата и внуците се включват в "извънкласните" занимания с мобилни устройства 
на своите баби и дядовци и по този начин значително подобряват устойчивостта на новопридобитите 
от тях знания и умения. Смятаме, че това е изключително смислен начин за работа с общностите в 
малките населени места. 
И.З. Със сигурност ефектът от програмата би бил по-добър, ако възрастните хора получават подкрепа 
от своите по-млади близки и по време на обученията, и след приключването им. Надявам се, че все 
повече млади хора ще си дават сметка колко е важно родителите, бабите и дядовците им да имат 
нужните компетенции, за да се справят с умните устройства − за да могат да общуват ефективно 
помежду си, както и за да улеснят и разнообразят ежедневието си. 
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Програмата на А1 "Интернет за всички" работи и с деца, и с възрастни хора и ние виждаме потенциал 
в идеята на следващ етап да "срещнем" тези две групи, за да могат да обменят знания и опит. Все още 
не сме планирали такъв формат, но смятаме, че е реалистично това да се случи в бъдеще. 
 

 
Кампания за DMS „Отвори врата за доброто. Влез, стани дарител!“ #dmsbg 

 

DMS с кауза: За лечение, за бездомни животни, за бебета... 

"Вратата за доброто у нас отдавна е отворена, обясняват от дарителски форум 
www.dnes.bg | Петя Славова | 11.11.2019 | 13:13 
Благотворителността е не влагане на пари, а помощ за нуждаещите се, казва Григорий Лепс. Добрата 
новина е, че в България над 51 процента от хората участват в дарителски каузи. Нова кампания ни 
подсеща, че SMS-ът е един от начините да отвориш вратата на доброто и да помогеш на някой от 
телефона си. Какви кампании можем да подкрепим и защо е важно да сме добри за непознатия?  
"Вратата за доброто у нас отдавна е отворена, това е и целта на кампанията - да припомним на хората, 
че имат съмишленици. Тази платформа ще стане скоро на 13 години и с SMS, или онлайн може хората 
да подкрепят различни каузи. В момента има над 180 каузи у нас, които се подпомагат чрез DMS", каза 
в студиото на "България сутрин" директорът на Българския дарителски форум Красимира Величкова.  
Тя обясни, че преди години каузите на DMS са събирали най-много средства за лечения. 
"Имаше време, когато каузите бяха малко. DMS промени нагласите и сега всеки, който има нужда, 
може да се обърне към света. Каузите са разнообразни - за бебета, за култура и много други", 
коментира в ефира на директорът на Фондация "Bcause" Елица Баракова. 
По думите й, сега всеки, който е в нужда може да се обърне към света. "Каузите са много, както е 
шарен живота", обясни тя. 
"Кампаниите за бездомни животни също имат активни и редовни дарители у нас. Сега имаме и 
няколко училищни каузи - СМГ набира средства за олимпийските си отбори, за да могат да се връщат 
и да ни радват с успехи", каза още Величкова. 
Баракова допълни, че много малки училища също участват в тези каузи за по-добро бъдеще. 
"DMS не е просто един интрумент, в който се пращат SMS-и. Това е един инструмент за помощ между 
различните каузи", сподели още тя. 

Дарителската платформа DMS стартира инициативата „Отвори врата за доброто. Влез, стани 
дарител!“ 

www.rummarinova.blogspot.com | 11.11.2019 | 15:58 
Над 181 активни кампании на хора и организации търсят своите дарители чрез напълно обновения 
уебсайт на платформата DMS предлага четири механизма за бързо, удобно и надеждно набиране на 
средства: еднократни или абонаментни SMS-ина кратък номер 17777, чрез онлайн дарения през 
системата на ePay и посредством виртуален POS терминал на ОББ. „С кампанията искаме да 
развенчаем няколко мита за даряването в България. Първият от тях е, че няма смисъл човек да помага, 
когато не може да дари много. Това не е вярно. Няма малка и голяма помощ - всяка е ценна за каузите, 
които променят обществото ни, особено когато много хора се включват. Вторият мит е, че е трудно да 
се дарява. С DMS платформата е лесно и бързо да се дари, както с изпращане на смс-и, така и чрез 
онлайн дарения. Това, което гарантират двете организации – Дарителският форум и Bcause, които 
стоят зад DMS, е, че всяка една от кампаниите се проверява и средствата се използват за това, за което 
са дарени. И не на последно място е митът, че има големи удръжки, когато се дарява през DMS. 
Истината е, че между90 и 95 % от средствата на дарителите стигат до кампаниите. С останалите 

https://www.dnes.bg/obshtestvo/2019/11/11/dms-s-kauza-za-lechenie-za-bezdomni-jivotni-za-bebeta.429193
http://rummarinova.blogspot.com/2019/11/dms.html
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средства поддържаме платформата. Ние не работим за печалба. Нашата кауза е да развиваме 
дарителството в България.“ споделя Красимира Величкова, директор на Български дарителски форум. 
За периода от 2008 до2018 година чрез DMS са дарени над  9 531 964 лева за 872 различни кампании." 
DMS отвори широко вратата на дарителските кампании. Помня колебанието на старта на организации, 
които днес са пример за успеха в набирането на дарения. Преди 13 години DMS отправи широка 
покана, създаде публични правила и прозрачност, предложи инструмент, с който всеки, наистина 
всеки – в нужда, или с мисия – може да поиска помощ от света и докоснат, светът да я даде." каза 
Елица Баракова, изпълнителен директор на фондация BCause. Като част от кампанията „Отвори врата 
за доброто. Влез, стани дарител!“, която ще продължи до края на годината с множество различни 
активации, днес се дава старт на Предизвикателството на DMS. В него ще се включат десет публични 
личности, които ще застанат зад благотворителността чрез личния си пример. Тази седмица 
Красимира Хаджииванова от „Майко Мила“ и радио водещият Митко Павлов ще подарят своя ценна 
вещ на един от последователите си в социалните мрежи, след което ще „предадат щафетата“ нататък. 
Условието към участниците във всички предизвикателства ще е да влязат на сайта dmsbg.com и да 
изберат кауза и да я подкрепят, след което да споделят в страниците на една популярните личности в 
предизвикателството. Жребий ще определи при кого отива подарената вещ.---------- Медийни 
партньори на кампанията :Инициативата на DMS „Отвори вратата за доброто, Влез, стани дарител“ се 
осъществява с медийната подкрепата на: Az-jenata.bg, BG-mamma.bg, BGonAir, Btvnovinite.bg, Clubz.bg,  
Dariknews.bg, Dir.bg, Dnes.bg, Dnevnik.bg, FM+, Investor.bg, Maikomila.bg, Mediapool.bg, 
Momichetata.bg, NGObg.info, Offnews.bg, Programata.bg, Segabg.com, Vesti.bg, Webcafe.bg, Z Rock, БГ 
Радио, БНР, Радио 1, Радио Вероника, Радио Фреш---------Платформата DMS стартира през май 2007 
година и се осъществява в партньорство между Български дарителски форум и Фондация BCause. 
Инициативата дава възможност за дарения чрез еднократен SMS за абонати на трите мобилни 
операторa на територията на България– Теленор, VIVACOM и А1. От 2015 г. системата предлага и нови 
механизми за набиране на средства с абонамент за SMS и онлайн дарения. Кампаниите, които 
кандидатстват в системата, се одобряват от DMS Борд, който се състои от представители на двете 
организации, трите мобилни оператора, „Тера Комюникейшънс“ АД, ОББ, „Ипей“ АД, експерти и 
обществени личности. 

Над 50% даряват за каузи 

в. България днес | 12.11.2019 | 00:01 
Повече от 50% от българите даряват за каузи с платформата DMS. Добрата новина оповести вчера 
директорът на Българския дарителски форум Красимира Величкова. Освен за бебета, болни и животни 
хората даряват и за образователни каузи. "Сега имаме няколко училищни каузи - Софийската 
математическа гимназия набира средства за олимпийските си отбори, за да могат да се връщат и да 
ни радват с успехи", поясни още Величкова. В момента има над 180 каузи у нас, които се подпомагат 
чрез DMS. Браво! 
Стр. 10 

Дарителската платформа DMS призовава да отворим врата за доброто 

Всеки може да бъде "добротворец" и да намери своята кауза на обновения уебсайт на DMS 
www.clubz.bg | Клуб Z | 12.11.2019 | 11:11 
Днес дарителската платформа DMS стартира инициативата "Отвори врата за доброто. Влез, стани 
дарител!" Над 181 активни кампании на хора и организации търсят своите дарители чрез напълно 
обновения уебсайт на платформата. 

https://clubz.bg/90396-daritelskata_platforma_dms_prizovava_da_otvorim_vrata_za_dobroto
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DMS предлага четири механизма за бързо, удобно и надеждно набиране на средства: еднократни или 
абонаментни SMS-и на кратък номер 17 777, чрез онлайн дарения през системата на ePay и 
посредством виртуален POS терминал на ОББ. 
"С кампанията искаме да развенчаем няколко мита за даряването в България. Първият от тях е, че 
няма смисъл човек да помага, когато не може да дари много. Това не е вярно. Няма малка и голяма 
помощ - всяка е ценна за каузите, които променят обществото ни, особено когато много хора се 
включват. Вторият мит е, че е трудно да се дарява. С DMS платформата е лесно и бързо да се дари, 
както с изпращане на смс-и, така и чрез онлайн дарения. Това, което гарантират двете организации - 
Дарителският форум и Bcause, които стоят зад DMS, е, че всяка една от кампаниите се проверява и 
средствата се използват за това, за което са дарени. И не на последно място е митът, че има големи 
удръжки, когато се дарява през ДМС. Истината е, че между 90 и 95 % от средствата на дарителите 
стигат до кампаниите. С останалите средства поддържаме платформата. Ние не работим за печалба. 
Нашата кауза е да развиваме дарителството в България", споделя Красимира Величкова, директор на 
Български дарителски форум. 
За периода от 2008 до 2018 година чрез DMS са дарени над 9 531 964 лева за 872 различни кампании. 
"DMS отвори вратата на дарителските кампании. Помня началното колебание на организации, които 
днес са пример за успех в набирането на дарения. Преди 13 години DMS отправи широка покана, 
създаде публични правила и прозрачност, предложи инструмент, с който всеки, наистина всеки - в 
нужда, или с мисия - може да поиска помощ от света и докоснат, светът да я даде", каза Елица 
Баракова, изпълнителен директор на фондация BCause. 
Като част от кампанията "Отвори врата за доброто. Влез, стани дарител!", която ще продължи до края 
на годината с множество различни активации, днес се дава старт на Предизвикателството на DMS. В 
него ще се включат десет публични личности, които ще застанат зад благотворителността чрез личния 
си пример. Тази седмица Красимира Хаджииванова от "Майко Мила" и радио водещият Драгомир 
Симеонов ще подарят своя ценна вещ на един от последователите си в социалните мрежи, след което 
ще "предадат щафетата" нататък. Условието към участниците във всички предизвикателства ще е да 
влязат на сайта. 
 

"Отвори врата за доброто": Промяната е възможна, когато не сме сами 

Защо има смисъл да даряваме дори малки суми и кака да насърчаваме каузи, които търсят системни 
решения 
www.mediapool.bg | Мартина Бозукова | 14.11.2019 | 18:46 
За 12 години хората са дарили над 9.5 млн. лева чрез дарителската платформа DMS и са подпомогнали 
872 здравни, социалнни, екологични, образователни и др. каузи. С над 180 активни каузи в момента 
и обновен сайт платформата стартира кампанията "Отвори врата за доброто. Влез, стани дарител!". Тя 
цели да окуражи и напомни на хората, че дарителството може да е лесно и удобно и няма значение 
дали даряваш малка или голяма сума еднократно или подкрепяш редовно дадена кауза - всеки жест 
е важен и от значение и може да промени нечий живот или цяла система към по-добро. 
Защо да дариш през DMS? 
Сигурно всеки ден попадате на кампании за набиране на средства за различни инициативи - за 
лечение на хора, за покупка на медицинска апаратура, подкрепа на възрастни хора или училищни 
проекти. Някои набират популярност в социалните мрежи стремглаво и за часове успяват да съберат 
необходимите суми, особено ако историите на хората бъдат показани по телевизията. Но има и 
десетки други, които не стигат до вас, а също заслужават подкрепа. Към тях е насочена кампанията на 
DMS "Отвори врата за доброто. Влез, стани дарител!". 

https://www.mediapool.bg/otvori-vrata-za-dobroto-promyanata-e-vazmozhna-kogato-ne-sme-sami-news300254.html
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"Много малка част от тези над 180 кампании имат ресурс да се популяризират шумно, да привлекат 
медии, известни личности, които да ги подкрепят. Идеята е ние да промотираме маханизма, така че 
хората да влязат, да разгледат, да изберат и да подкрепят кауза, за която ние гарантираме, че 
средствата ще бъдат изразходвани по предназначение", коментира пред Mediapool Красимира 
Величкова от Българския дарителски форум (БДФ), една от двете организации заедно с Bcause, които 
стоят зад платфоримата . 
Красимира Величкова 
Коя кампания е успешна? 
Успехът има много измерения - когато става въпрос за лечение на хора - успешната кампания е тогава 
когато парите са събрани и човек се е излекувал. И за тях е по-лесно да се води статистика - казва 
Величкова. Но отвъд числата и статистиката са десетки кампани, които постоянно, упорито и години 
наред подкрепят определена кауза и се борят за системни промени и решения. Например - не просто 
да се набират средства за лечение на отделни хора или купуване на апаратура, но да се извличат 
изводи за пролуките в здравната система и да се работи за нейната промяна. 
"Има каузи на организации които продължават 10 години да набират средства - и за промяна на 
околната среда, и за подкрепа на възрастни хора, и за подобряване средата в училища и за училища 
и за църкви. Ако преброим инициативите, които поне с малко нещо са променили и са допринесли за 
подобряване на средата - дали са възможност на ученици да отидат на състезание, дали са 
възможност на организации да обгрижват възрастни хора, то тогава успехите на тези каузи 
благодарение на дарителите са много отвъд статистиките", убедена е Величкова. 
Защо е важно да подкрепяме търсенето на системни решения? 
"Аз бих отправила послание към дарителите да подкрепят каузии, които макар и да не изглеждат 
много атрактивни, търсят системна промяна на проблемите", казва тя. Защо е важно това и кои са 
примерите за такива каузи? 
Как да дариш лесно и сигурно? 
DMS предлага четири механизма за бързо, удобно и надеждно набиране на средства: еднократни или 
абонаментни SMS-и на кратък номер 17 777, чрез онлайн дарения през системата на ePay и 
посредством виртуален POS терминал на ОББ.  
С DMS платформата е лесно и бързо да се дари, както с изпращане на SMS-и, така и чрез онлайн 
дарения. Това, което гарантират двете организации - Дарителският форум и Bcause, които стоят зад 
DMS, е, че всяка една от кампаниите се проверява и средствата се използват за това, за което са 
дарени. Дарителските SMS-и са освободени от ДДС. 
Между 90 и 95 % от средствата на дарителите стигат директно до кампаниите. С останалите средства 
се поддържа платформата, която не работи за печалба, а цели да развива и популяризира 
дарителството. 
"Моя много любима кауза е тази на Сдружението на олимпийските отбори по природни науки. Много 
често като гледаме новините се радваме на медалите, които учениците носят от различни състезания 
по математика, астрономия, физика и други естествени науки. Но това, което не знаем е, че голяма 
част от тяхната подготовка, включително и пътувания, не се покрива нито от общинските, нито от 
държавния бюджет. Всъщност, това, което Сдружението на олимпийските отбори по природни науки 
направи е, че освен че набира средства, за да осигури безпроблемната подготовка, е в непрекъснат 
диалог с МОН да се намери най-успешната формула за това те да бъдат обгрижени изцяло с публични 
средства. И да получават качествена подкрепа за тези състезания, а не да разчитат само на дарения", 
разказва Величкова. 
"Не че индивидуалната помощ за един човек няма значение, това да промениш живота на един човек 
има огромно значение. Не че е лошо да се помага поединично, но много по-добре е тя да върви с 
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помощ към хора и организации, които търсят системната промяна. Защото когато помагаме 
поединично винаги рискуваме да има такива хора, за които дарителите да не достигнат", казва тя. 
Когато дарителски каузи прерастват в политики  
В последно време е много актуална темата доколко дарителските кампании трябва да запълват 
дефицити в държавните политики, когато става въпрос за здравеопазване, образование, социална 
политика. Трябва ли да се събират SMS-и за рехабилитация, медицинска апаратура, грижи за 
възрастни хора или трябва да се окаже натиск държавата да започне да запълва тези дефицити с 
публичен ресурс. Отговорът е някъде по средата. 
Според Красимира Величкова добрите примери за дарителски инициативи са тези, които помагат при 
спешни ситуации и кризи, когато държавата не е подготвена да реагира. Както и такива, които 
прокарват успешни идеи и механизми и в последствие прерастват в държавни политики. 
"Около 100 млн. лева се даряват годишно в България. Това е 0.1% от БВП. Публичният ресурс, който се 
разпределя за функционирането на публичните системи е невъобразимо по-голям и затова аз винаги 
съм си мислила, че дарителските средства могат най-полезно да бъдат използвани при спешни кризи, 
за които държавата не е готова и да я подпомогнат, така че да няма страдащи хора. Както беше 
примерно кампанията за бежанците 2013 година, когато държавата не беше готова с механизъм", 
дава пример тя. 
"Няма дарител, който да има желание вечно да подкрепя една и съща кауза. Дарителите обикновено 
са пионери, които искат да създадат нещо, да създадат модел и в последствие той да се превърне в 
публична политика. Естествено е важно държавата да има механизми да разпознава добрите модели, 
защото не всички модели са добри", казва тя. 
Като пример за такава успешна дарителска кауза, тръгнала от неправителствена организация и 
прераснала в държавна политика, Величкова дава Фондът за асистирана репродукция. 
"Той започна като една частна дарителска инициатива. Но тази дарителска инициатива на година 
събираше по 50-100 хил. лева и финансираше много ограничен кръг двойки с репродуктивни 
проблеми. И когато държавата видя, че това е добър механизъм за подкрепа на семейства, защото 
допреди това тя не разпознаваше този проблем, тя създаде този фонд. И няма как да сравним 100-те 
хиляди лева събирани и дарявани от Фондация "Искам бебе" с 16 млн. на година от държавата. Това 
е добър пример за една дарителска инициатива, която беше възприета като политика. И това е 
нормалният и естествен път на всеки един дарителски проект, който се доказва, че работи ефективно 
и добре", казва Величкова. 

9.5 млн. лв. са дарени през платформата DMS 

www.segabg.com | 14.11.2019 | 20:15 
Над 9.5 млн. лв. са дарени от създаването на платформата DMS през 2008 г. до 2018 г. С тях са 
подпомогнати 872 кампании - за лечение, социални, образователни, екологични, сочат данните от 
платформата. В момента на dmsbg.com са активни 180 каузи, като всеки може да ги подпомогне с sms 
на единен дарителски номер - DMS 17 777, или с онлайн дарение. Платформата се поддържа от от 
Българския дарителски форум и фондация BCause, а наскоро там стартира и инициативата "Отвори 
врата на доброто. Влез, стани дарител!", обновен е и сайтът на платформата. „С кампанията искаме да 
развенчаем няколко мита за даряването в България. Първият от тях е, че няма смисъл човек да помага, 
когато не може да дари много. Това не е вярно. Няма малка и голяма помощ – всяка е ценна за каузите, 
които променят обществото ни, особено когато много хора се включват", обяснява Красимира 
Величкова, директор на Българския дарителски форум. "Вторият мит е, че е трудно да се дарява. С 
DMS е лесно и бързо да се дари, както с изпращане на есемеси, така и чрез онлайн дарения. Това, 
което гарантират двете организации – Дарителският форум и фондация Bcause, които стоят зад DMS, 
е, че всяка една от кампаниите се проверява и средствата се използват за това, за което са дарени. И 

https://www.segabg.com/category-bulgaria/95-mln-lv-sa-dareni-prez-platformata-dms
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не на последно място, е митът, че има големи удръжки, когато се дарява през DMS. Истината е, че 
между 90 и 95% от средствата на дарителите стигат до кампаниите. С останалите средства 
поддържаме платформата. Ние не работим за печалба. Нашата кауза е да развиваме дарителството в 
България“, допълва тя. 
 
Стартът на кампанията е отразен от всички медийни партньори и публикуван от други медии.  
 
Общи новини 
 

Младо семейство дари 180 книги на библиотеката 

в. Старият Мост, Свиленград | 08.11.2019 | 00:01 
Милена и Любомир Апостолови наследили колекцията от свой починал роднина 
180 книги дарение получи библиотеката в Свиленград. Колекцията младото семейство Милена и 
Любомир Апостолови наследили от свой починал роднина -капитан Георги Карлов или, както е бил 
наричан от близките си, "морския вълк". Изданията са на различна тематика от български и 
чуждестранни автори. 
Капитан Георги Карлов може да бъде описан като авантюрист по душа, перфекционист в работата и 
изцяло отдаден на морето човек, споделиха пред "Старият мост" Мария и Любомир. "Един от 
любимите му цитати бе от Рей Бредбъри: "Получих образованието си в библиотеката. Напълно 
безплатно" и следвайки смисъла на този цитат ние даряваме книгите, защото вярваме, че книгата по 
своята същност е най-ценна тогава, когато бива докосвана и прочитана от голям брой умове", каза 
още 
Любомир. Двамата подчертаха, че дарението било един своеобразен жест, който правили в памет на 
кап. Карлов. По думите им най-добрият начин да запазиш едно наследство живо е да го споделиш с 
повече хора. 
И накрая един призив от дарителите: "Отидете до библиотеката и си вземете книга, защото да се 
вълнуваш, да фантазираш и да се изненадваш е страхотно, а това може да ни го даде само книгата". 
08.11.2019 г. 
Стр. 8 
 

К като "Култура", К като "край" 

"К - вестник за критика, дебати и културни удоволствия" спира да излиза в началото на следващата 
година 
www.capital.bg | Светослав Тодоров | 08.11.2019 | 10:11 
Смаляване 
Изданието "К - вестник за критика, дебати и културни удоволствия" спира да излиза след 1 януари 
2020 г. по финансови причини. Новината беше съобщена от главната редакторка Копринка Червенкова 
на церемонията по връчването на годишните награди на Съюза на българските журналисти на 1 
ноември. Същата вечер тя получи отличието "Златно перо" в категорията "Печат". 
"К" събра екипа на основания през 1957 г. вестник "Култура" от последните години в познатия му вид. 
В края на 2017 г. издателят Светослав Божилов реши да ребрандира изданието в месечно списание 
"Култура" с главен редактор Тони Николов и нов екип около него. Миналата година старата редакция 
отвърна със седмичника "К", който извън логото преповтори визуалната идентичност на вестника и 
беше припознат от част от читателите като автентичен наследник. 

https://www.capital.bg/light/neshta/2019/11/08/3988300_k_kato_kultura_k_kato_krai/
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Така разривът остави една аудитория в объркване и с две различни издания - списание "Култура" и 
"К" - вестник за критика, дебати и културни удоволствия". 
"Тази една година беше невероятно усилие за нас, едни неистови мъки", каза Копринка Червенкова 
пред "Капитал". Към момента тя не е смекчила позицията си и определя промените от 2017 г. като 
"кражба" от страна на Светослав Божилов. 
Потърсен за позицията си по темата, Божилов коментира пред "Капитал", че той е уведомил екипа за 
промяната една година, преди тя да стане факт, и че не може преформатирането да се определи като 
кражба, тъй като в края на 2006 г. фондация "Пространство Култура", съпредставлявана от Копринка 
Червенкова, преотстъпва марката "Култура" на неговата фондация. "Не мога да си обясня защо тя 
упорито отрича този факт и говори, меко казано, неистини." 
Според него промяната е била наложителна: "Опитвах се да вляза в диалог по въпроса за 
осъвременяването на изданието - на неговата структура, формат или отварянето му към нови 
поколения читатели. Това никога не се случи. На единадесетата година се стигна до нашата "раздяла." 
"Култура" стана месечно издание с нов формат и нов екип. И резултатът е налице. Изданието съхрани 
изцяло облика и спецификата си, но тиражът нарасна четири пъти, а абонаментът се увеличи два 
пъти." 
Извън физическите продажби, "К" досега се е издържал и благодарение на дарения на отдадени 
читатели, а малкото възможности за по-солидно финансиране са се проваляли, заради липсата на 
познатата марка. "Може би времето изисква нещо друго, може би българското общество няма 
потребност от подобно издание в момента", каза още Червенкова и изразява благодарност към всеки 
помогнал. 
Според нея съществуване изцяло онлайн не е вариант, тъй като усеща традицията на вестника твърде 
силна в контекста на "Култура" и подобна промяна само ще редуцира смисъла му. "Този вестник е 
моят живот, бях на 20 и нещо, когато започнах да пиша за него. Той мина през всякакви периоди и 
изпитания, не мога да отлича определени моменти. В началото работих с прекрасни редактори като 
Георги Найденов и Стефан Продев, а след 1989 г. се наложи аз да поема изданието. Минах през 
всякакви трудности, в крайна сметка излязох от всичко това жива." 
Седмичникът "К" е все още онлайн на kweekly.bg и излиза на хартия всяка седмица. Месечната 
"Култура" е на kultura.bg. 

Започва раздаването на донорски карти 

www.zdrave.net | 08.11.2019 | 10:33 
От днес доброволци на Българския червен кръст започват да раздават донорски карти в няколко 
области на страната, съобщиха МЗ. Картите са част от инициативите в рамките на Националната 
информационна кампания в подкрепа и донорството и трансплантацията „Да! За живот!“, в която БЧК 
е партньор на Министерството на здравеопазването.  В Добрич донорските карти ще бъдат раздавани 
от 12 до 13:00 ч. пред сградата на БЧК. На 27 ноември карти ще се раздават от 11:30 до 13.30 ч. на пл. 
Свобода; До 5 декември всеки желаещ от област Добрич, който не е успял да получи  донорска карта, 
може да получи такава в сградата на БЧК в гр. Добрич (ул. „Отец Паисий“ №19) от 09.00 ч. до 17.30 ч. 
В Търговищеот 15:00 до 16:30 ч. днес всеки желаещ ще може да получи своя донорска карта на площад 
"Ст. Мавродиев".Доброволци на БЧК ще раздават карти и пред медицински центрове и аптеки в града. 
В Горна Оряховица днес карти ще бъдат раздавани от 17 ч. на централния площад. В област Кюстендил 
днес карти ще бъдат раздавани в следните населени места: в гр. Сапарева баня от 10.30 ч.; в гр. 
Дупница - от 12.00 ч., пред община Дупница. На 11 ноември карти ще могат да бъдат получени в гр. 
Кочериново от 12.00 ч.; в гр. Рила - от 14.00 ч. и в  Кюстендил – от 15.00 ч. В Плевен днес и на  11 
ноември от 16:00 ч. червенокръстци ще раздават донорски карти пред сградата на БЧК в центъра на 
града. На 9 ноември от 13 ч. карти ще бъдат раздавани в Медицинския университет. Припомняме, че 

https://www.zdrave.net/Новини/Започва-раздаването-на-донорски-карти/n11087
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при старта на кампанията тази седмица, министърът уточни, че картата няма юридическа стойност и 
последното решение взимат близките, но е информативна за желанието на всеки неин притежател. 
Към момента са отпечатани 50 000 броя, които ще бъдат разпространявани на всички събития от 
кампанията. Донорската карта ще бъде раздавана и във всички 27 областни града.  Кампанията 
стартира на 5 ноември 2019 г. и ще продължи един месец - до 5 декември тази година. Целта й е да 
се повиши осведомеността на обществото относно същността и значението на органното донорство. 

Американският университет в България назначи нов вицепрезидент с ресор “Развитие” 

www.blagoevgrad.eu | 08.11.2019 | 11:10 
Крейг Хайланд има дългогодишен опит в набирането на средства Американският университет в 
България (АУБ) обяви, че г-н Крейг Хайланд е назначен на поста вицепрезидент с ресор „Развитие“ на 
университета и ще встъпи в длъжност от януари 2020 г. Той идва от университета „Пейс“, Ню Йорк, 
където работи като изпълнителен директор за значими дарения. В АУБ той ще отговаря за 
стратегическото набиране на средства, отношенията с алумни общността и фондациите. Във връзка с 
назначението си Крейг Хайланд коментира от Ню Йорк: „Позицията на вицепрезидент „Развитие“ 
предоставя възможността за реализирането на съществени положителни промени в живота на 
студентите и общностите, с които си взаимодействат. С удоволствие приемам възможността да бъда 
част от бъдещето на АУБ. Очаквам да споделя повече от опита си и да науча подробности за целите на 
висшето училище“. Назначението му е резултат от продължителен и задълбочен изборен процес. 
Четирима бяха финалистите в конкурса, които проведоха интервюта с членове на Настоятелството на 
АУБ, срещнаха се с ръководството на учебното заведение и посетиха кампуса. Хайланд впечатли 
членовете на комисията не само с големия си опит в набирането на средства, но и с фокуса си върху 
висшето образование и отдадеността да променя живота на хората към по-добро. Председателят на 
Настоятелството д-р Каролин Стефанко сподели: „Забележителната кариера на г-н Хайланд и 
внушителният му опит в набирането на средства ще допринесат значително за развитието на АУБ. 
Очаквам да работим с този опитен професионалист и вярвам, че ще надградим постигнатите успехи 
през изминалите години“. Крейг Хайланд е професионалист, ориентиран към постигане на резултати 
и с творчески подход в набирането на средства. Има повече от 12 години опит в създаването на връзки, 
увеличаване на приходите, развитието на стратегически програми и управлението на разнородни 
екипи. Изборът коментира и д-р Дейвид Еванс, в.и.д. президент на АУБ: „Професионалният опит на 
Хайланд ще ни помогне да осигурим още по-добри възможности за висококачествено обучение на 
студентите ни, създавайки предпоставки те да се превърнат в носители на позитивна промяна за 
света“. Преди да се присъедини към АУБ, г-н Хайланд заема позициите изпълнителен директор за 
значими дарения в университета „Пейс“ в Ню Йорк; директор „Развитие“ към Училището по медицина 
на City University, Ню Йорк; заместник-декан и директор „Развитие“ към Училището по обществено 
здраве към университета на Илинойс в Чикаго. По време на работата си в „Пейс“ Хайланд реформира 
дарителската програма. В резултат набраните средства се повишат от 2,8 млн. долара до близо 9 млн. 
долара за малко повече от 3 години. Преди това, докато работи в университета на Илинойс в Чикаго, 
той създава цялостна програма за развитие, която води до безпрецедентен ръст за Училището по 
обществено здраве. Фондонабирането нараства от близо 500 хил. долара до над 4,2 млн. долара. 
Крейг Хайланд има магистърска степен по социални дейности от Училището по социални политики и 
практики на университета на Пенсилвания, както и бакалавърска степен по социални дейности от 
„Скидмор колидж“, Саратога Спрингс, Ню Йорк. 

Стартира 2-рото издание на кампанията в подкрепа на недоносените бебета „Големи чудеса 
за малките герои“ 

www.prinbulgaria.com | Chapter 4 | 08.11.2019 | 11:13 

https://www.blagoevgrad.eu/amerikanskiyat-universitet-v-blgariya-naznachi-nov-vitseprezident-s-resor-razvitie.html
http://www.prinbulgaria.com/news.php?nid=15233
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Благотворително събитие под надслов „Вечер на чудесата“ се организира от Фондация „Нашите 
недоносени деца“ За втора поредна година Фондация „Нашите недоносени деца“ (ФННД) организира 
благотворителна кампания под надслов “Големи чудеса за малките герои”. По повод Световния ден 
на недоносените деца ще се проведе благотворителна “Вечер на чудесата” на 14 ноември в Софийска 
градска художествена галерия, от 19:00 ч. Тази година патрон на събитието ще бъде доц. Михаил 
Околийски от Офиса на Световната Здравна Организация в България. Ще имаме удоволствието да 
чуем и приветствено слово от н.пр. Сьорен Якобсен, посланик на Дания. По време на „Вечер на 
чудесата“ всеки присъстващ ще има възможността да подкрепи каузата като закупи благотворителния 
календар или фотография от изложбата под надслов „Родени герои – животът, който предстои", 
посветена на правото на пълноценен живот на всички недоносени деца и новородени бебета с 
влошено здравословно състояние. Дарителската кампания цели набиране на финансови средства в 
три основни направления - закупуване на животоспасяваща апаратура за недоносените бебета, 
изграждане на семейни стаи в болниците и осигуряване на подкрепа на ранното детско развитие в 
Център “Малки чудеса”. Извън рамките на благотворителната “Вечер на чудесата”, календарът може 
да бъде поръчан и през тази форма за заявки. През 2019 г. Фондацията разшири обхвата си на работа 
отвъд многобройните дарения в неонатологичните отделения в страната, както и директната 
подкрепа към семействата на недоносени деца. Усилията на организацията през изминалата година 
са фокусирани върху създаване на Национална програма за проследяване на здравето на 
недоносените деца в периода от 0 до 7 години. В България за пръв път бе честван Световният ден на 
недоносените деца - 17 ноември, през 2012 г., именно по инициатива на ФННД. От тогава, по 
традиция, Фондацията продължава мисията си в подкрепа на малките герои чрез най-разнообразни 
обществено-информативни активности и събития. Тази година Световният ден ще бъде отбелязан със 
“Среща - празник на малките герои” в десетки градове в страната, съвместно с екипите на 
неонатологичните отделения. През годините зад каузата застават известни личности като 
дългогодишният посланик Ники Кънчев, както и Румяна Нейкова, Силвия Лулчева, Петър Бакърджиев, 
Милена Златкова, Димитър Павлов, Йоана Буковска-Давидова, Веско Ешкенази, посланикът на Дания 
н.пр. Сьорен Якобсен и други, които със своите постижения популяризираха ежедневната борба за 
живот на недоносените деца. Тази година сърдечна и безвъзмездна подкрепа ще предоставят 
участниците от Hell’s Kitchen - сезон 2, Етнотикс, Димо от P.I.F., Анна-Мария Вартовска, Иво Аръков, 
Jamбуре, Славин Славчев, Вокализирай това и Антон Христов (DJ Tony), които ще създадат приятната 
атмосфера и положителните емоции на специалната „Вечер на чудесата“. Всеки съпричастен може да 
се включи в кампанията „Големи чудеса за малките герои”, като направи своето дарение на 
специалната платформа www.donate.premature-bg.com или със DMS BEBE на номер 17 777 за абонати 
на Telenor, Vivacom и A1. За Фондацията Идеята за създаване на Фондацията се ражда през лятото на 
2012 г. от Нина Николова, Надя Дренска и Виолета Бакалова – три майки, на пет недоносени деца. 
Въпреки необикновената съдба, сполетяла новородените им, те се борят рамо до рамо за сигурното 
им бъдеще, в което малките герои растат щастливо сега. Борбата за оцеляване насочва основателките 
на Фондацията към мисълта, че не са единствените, преминали през подобна ситуация в България. Но 
най-важният урок, който са научили е, че невъзможни неща няма. Основата кауза, зад която се 
обединяват, е осигуряването на качествена грижа за недоносените деца и техните семейства, в 
съответствие с всички световни стандарти и добри практики. С годините, кампаниите, които 
организират, стават широкообхватни и добре познати. Благодарение на желанието, опита и знанието, 
с което Нина, Надя и Вили започват своята благотворителна и социално отговорна Фондация, 
обществото се информира, както никога преди, за проблема, а резултатите от събраните финансови 
средства се материализират под формата на медицинска апаратура, семейни стаи за недоносените 
бебета, както и създаването и подпомагането на работата на Център за детско развитие “Малки 
чудеса”. Дейността на Фондацията за миналата година е успяла да подкрепи неонатологичните 
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отделения в градовете София, Пловдив, Стара Загора, Добрич, Велико Търново, Търговище, Силистра, 
Пазарджик, Монтана, Шумен, Кърджали, Ловеч, Сливен. Апаратурата включва: кувьози, транспортни 
кувьози, термолегла, билирубинометри, пулсоксиметри, перфузори, ламинарен бокс за превенция на 
инфекции, консумативи от първа необходимост и др. През 2019 г. Фондацията успява да открие 
шестата семейна стая в страната - този път в неонатологичното отделение в Русе, както и да 
подпомогне дооборудването на нова семена стая в болницата в Бургас. В рамките на Социалната 
програма на Фондацията са осъществени 130 терапевтични сесии в Център за детско развитие “Малки 
чудеса” за децата от семейства с финансови затруднения с различни специалисти - логопед, психолог, 
ерготерапевт, специалист ранно детско развитие. Благодарение на същата програма са подпомогнати 
повече от 80 семейства с безплатни специализирани консултации. Всяка година Фондацията изпраща 
плетива за недоносените бебета, покривала за кувьози, дрешки, както и коледни подаръци в близо 30 
отделения в страната. Фондацията разпространява безплатно и два наръчника „Всичко за 
недоносените бебета“ и "Спасителна прегръдка за недоносените бебета". 

 „Българската Коледа“ дари модерен апарат за анестезия на варненската спешна болница 

www.trud.bg | 08.11.2019 | 12:05 
Модерен анестезиологичен апарат получи варненската спешна болница „Св. Анна“ от инициативата 
„Българската Коледа“. Техниката ще ползват реаниматорите и детските хирурзи. „Тя дава възможност 
за максимално прецизиране при наркоза на малки пациенти и пълен мониторинг на състоянието им“, 
обясни началникът на отделението по анестезиология, реанимация и интензивно лечение във 
варненския „Пирогов“ д-р Валентин Власаков. „Оперираме новородени, сред които често има и 
недоносени. Този апарат позволява интервенциите да протичат при максимални условия на 
сигурност“, коментира д-р Румен Христов, началник на отделението по детска хирургия. То е 
единственото в Североизточна България, което извършва пълния спектър операции на деца до 18 г. 
АКО ВИДИТЕ НЕЩО ЛЮБОПИТНО, НЯКОЕ НАРУШЕНИЕ ИЛИ ПРЕСТЪПЛЕНИЕ, СНИМАЙТЕ И ПРАЩАЙТЕ 
ВАШИТЕ СИГНАЛИ НА МЕЙЛА НА „ТРУД“ – trud@trud.bg и trudonline@gmail.com 

Звездни посланици на ЕЛХИ НА ТАЛАНТА 

www.woman.bg | 08.11.2019 | 12:36 
Едни от най-любимите музикални звезди на България - Мария Илиева, Любо Киров и Миро, застанаха 
сърцато зад Деси Тенекеджиева и коледната благотворителна кампания ЕЛХИ НА ТАЛАНТА на 
Фондация “Стоян Камбарев”, която се осъществява с партньорството на Столична Община. „Коледата 
наближава. Сбъдни една мечта! Дари Елха! Така ще сложиш началото на нова иглолистна "Гора на 
таланта" и ще дадеш бъдеще на откритие на Фондация „Стоян Камбарев“, както и на 10 даровити деца 
и техните многодетни семейства в нужда. Скъпи приятели, ако познавате такива деца, разкажете ни 
тяхната история, за да им дадем крила!“ - това призовават в забавен видео клип четиримата Звездни 
Посланици на новата социална и екологична кампания ЕЛХИ НА ТАЛАНТА, които от години подкрепят 
каузата на Фондация „Стоян Камбарев“. Във видеото участва и Йосиф Камбарев - синът на култовия 
театрален режисьор, на чието име е учредена Фондацията за изкуство, която вече 10 години сбъдва 
мечтите на младите и талантливите.   От Фондация „Стоян Камбарев“ искрено благодарят за 
партньорството на Столична Община, на НДК, както и на компаниите ПРИЗМА- светлинни решения и 
Бизед ЕООД на г-н Златьо Златев за ефектната светлинна украса на елхите! Специалните 
благодарности са за лидера в озеленяването и ландшафтния дизайн Pro Plants, които правят най-
голямото дарение за каузата и подаряват всички прекрасни живи елхи, необходими за коледната 
акция. Посланици на кампанията вече са и първите благодетели, закупили своя Елха на Таланта, 
подкрепящи мисията и откритията на Фондацията от години - очарователните г-жа Нели Беширова, 
адв. Анна Попова, Цвети Николова от Катаржина Естейт, адв. Биляна Тончева и новият приятел на 

https://trud.bg/българската-коледа-дари-модерен-апар/
https://www.woman.bg/novini/zvezdni-poslanitsi-na-elhi-na-talanta.64213.html
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инициативата г-жа Гери Ташкова. Идеята на коледната кампания ЕЛХИ НА ТАЛАНТА е всеки, който 
пожелае да украси своя жива елха, като направи дарение. За първи път Фондацията разширява 
обхвата на своята подкрепа извън рамките на Академия „Стоян Камбарев“, в която влизат повече от 
70 млади творци - всички номинирани и носители на Наградата за полет в изкуството. Освен, че ще 
финансира 5 едногодишни стипендии за 2020-та година, няколко късометражни филма, участия на 
лауреати на Фондацията в мастър класове, конкурси и фестивали, коледната кампания ЕЛХИ НА 
ТАЛАНТА ще подкрепи даровити деца от десет многодетни семейства в нужда. Те ще получат много 
подаръци и ваучери за покупки от хранителни вериги, търговски центрове, книжарници и др. От този 
момент нататък тези талантливи деца ще станат част от голямото семейство на Фондация „Стоян 
Камбарев“, която ще следи тяхното развитие и ще ги подкрепя и в бъдеще. Елхите на Таланта ще бъдат 
разположени пред НДК в периода от 1-ви декември до 15-ти януари 2020 г. около голямата коледна 
елха на Столична Община, традиционно запалвана от Кмета Йорданка Фандъкова на 1-ви декември, 
след което музикалните таланти на Фондация „Стоян Камбарев“ ще бъдат кулминация в празничния 
коледен концерт и ще го закрият с ефектно шоу. След свалянето на украсата, всички живи елхи ще 
бъдат дарени на Общината и засадени, като така ще сложат началото на нова Гора на Таланта. Броят 
на коледните благодетели, които ще украсят столицата с Елха на Таланта и ще подкрепят даровито 
дете, всеки ден нараства и в нея се включват уважавани личности и големи компании като УниКредит 
Булбанк, Аурубис България, Технополис, Практикер, Овергаз, Кауфланд България, ПОК Съгласие, 
WILKINSON Sword, строително- инвестиционната компания BLD, SBTech, Pernod Ricard, Easy Credit, 
бизнесмените Звезделин Протопопов - Proderma, Атанас Динев - Кари Резидънс и Добромир Христов 
- Petroceltic, както NOVA Film и Дарик радио- дългогодишни партньори на Фондация „Стоян Камбарев“. 
А екипът по корпоративна социална отговорност на Актавис съдейства на идеята и със сериозен 
човешки ресурс, като ще се погрижи да осигури още повече подаръци и ваучери за талантливите деца 
и многодетните им семейства. Огромна помощ оказва и Стефан Чолаков - един истински благодетел 
и посланик на кампанията и неговата група във Фейсбук „Добродейците“, които от години помагат на 
семейства в нужда. 

Зелен маратон 2019 стартира тази неделя край Варна 

www.varnautre.bg | 08.11.2019 | 14:00 
Зелен маратон 2019 ще стартира тази неделя, 10 ноември край Варна. В петото издание на 
благотворителното състезание за почитатели на планинското колоездене и горското бягане, се 
очакват над 200 участника. Стартовете ще бъдат от 9:30 часа от поляната над Аладжа манастир. 
Желаещите  могат да се запишат по-рано на място. Бягането и колоезденето ще са по трасета с 
дължина 12, 20 и 45 км в Природен парк “Златни пясъци”. А на поляната ще има още много други 
забавления: състезателни игри с награди, народни танци, спортни анимации и… кой знае още какво. 
1/3 от таксите за участие ще бъдат дарени за благотворителна кауза. Организатор на събитието е 
Велоклуб „Устрем“, с финансовата подкрепа на Дирекция „Спорт“ към Община Варна. То е в подкрепа 
на титлата “Европейски град на спорта”, както и на най-голямата инициатива за балансирано хранене 
и активен начин на живот – Нестле за Живей Активно! 

Бизнесът помага за възстановяването на увредени гори в ЮЗДП 

www.infomreja.bg | 08.11.2019 | 15:31 
Над 20 частни компании се включват активно в есенните доброволчески залесявания Големи 
търговски вериги и банкови институции в партньорство с Югозападното държавно предприятие 
обединяват усилия за възстановяване на 25 дка изгоряла гора край с. Мечкул, в района на „ДГС 
Симитли”. Това са част от унищожените горски площи при големия пожар през август 2017 г. над 
Кресна. С предоставените от бизнеса финансови средства до края на ноември теренът ще бъде 

http://www.varnautre.bg/2019/11/08/132684/зелен-маратон-2019-стартира-тази-неделя-к
http://infomreja.bg/biznesyt-pomaga-za-vyzstanovqvaneto-na-uvredeni-gori-v-iuzdp-70758.html
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почистен от 12-годишните овъглени дръвчета, ще се извърши почвоподготовка, засаждане на 
фиданките и отглеждане на новите насаждения през първата година. Самите лесокултурни дейности 
ще бъдат извършени от квалифицирани работници на ЮЗДП. Над 20 други частни компании се 
включват активно в есенните доброволчески залесявания на територията на предприятието. По 
традиция най-много са желаещите да създават нови гори в района на „ДГС София”. От края на 
септември до момента фирми и частни лица са залесили десетки декари горски терени в землищата 
на с. Локорско, Железница, Кокаляне и в околностите на Драгалевци, Бояна и Симеоново. Първите 300 
контейнерни фиданки в Благоевградска област бяха засадени преди дни край с. Дренково, в 
непосредствена близост до международния път Благоевград-Делчево, Северна Македония. С 
доброволния труд на служители на голяма банка беше възстановена горска площ, освободена след 
нападение от корояд. Други 700 фиданки от червен дъб, безвъзмездно предоставени от ЮЗДП, бяха 
залесени върху опожарена площ в землището на с. Джурово. Над 100 представители от 
международна фирма участваха в създаването на своя гора в района на „ДГС Тетевен”. В съвместните 
доброволчески акции горските служители оказват постоянно съдействие и експертна помощ на 
участниците. 

Акция "Жълти стотинки - деца помагат на деца" идва отново във Варна 

www.dnesplus.bg | 08.11.2019 | 15:45 
На 15 декември от 10:00 до 22:00 ще се проведе официалната кампания на акцията "Жълти стотинки - 
деца помагат на деца", научи Moreto.net. Инициативата ще се състои на ул. "Академик Андрей 
Сахаров" №2. 
На място ще можете да предадете събраните от вас монети, да се запознаете с лицата зад каузата във 
Варна, да научите повече за събраните средства и къде отиват те, както и да се сдобиете с информация 
как и можете да вземете участие. 
Всеки участник в кампанията ще получи официални грамоти и докато предавате вашите стотинки ще 
имате възможност да се зарадвате с домашно направени сладка от доброволци и да участва в мини 
работилничка.  
Организаторите молят събраните стотинки да бъдат разделени. 
Основната цел на инициативата е деца да помагат на деца. Събраните средства се инвестират в 
закупуване на медицинска апаратура за детски отделения в цялата страна. Тази година обект на 
доброто дело са лечебни структури в Стара Загора. Вече са събрани необходимите средства за два 
кувьоза. Сега тече набирането на сума за закупуването на мобилен ехограф за нуждите на Клиниката 
по детска хирургия. 
Акцията "Жълти стотинки-деца помагат на деца" се реализира от 2008 година насам. Участник в 
кампанията може да стане всеки независимо от възрастта. Вниманието обаче е насочено към 
включването на най-малките. Идеята е основна движеща сила да бъдат децата, които да дарят, за да 
могат връстниците им да получат необходимата качествена здравна грижа. 
Механизмът е съвсем прост. Всяко дете събира у дома си през цялата година дребни жълти монети. С 
разрешение на родителите си ги предава еднократно за купуване на играчки за децата в болници и за 
обзавеждане на детски болнични стаи. 
Най-големият дар в акция "Жълти стотинки" е самото участие. Дори пликчето на детето да съдържа 
само една единствена монета, то е изпълнило благородната си мисия. /moreto.net 

Връчиха наградите "Вестител", вижте кои ги заслужиха СНИМКИ 

www.konkurent.bg | 08.11.2019 | 19:51 
„В навечерието на 142-та годишнина от освобождението на Враца, провеждаме за втори път 
наградите „Вестител“, отличавайки наши активни съграждани, които работят за развитието на града 

http://dnesplus.bg/News.aspx?n=907988
http://www.konkurent.bg/article/164003/vruchiha-nagradite-vestitel-vijte-koi-gi-zaslujiha-snimki
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ни. Това са хората, даряващи своето време, средства и енергия, за да помагат и да бъдат съвременните 
вестители. Днес, повече от всякога имаме нужда от будни и съвестни граждани, които да ни 
вдъхновяват със своя пример и доброта. Присъствието на толкова хора показва, че има смисъл да 
показваме добрия пример и поради тази причина – наградите ще се превърнат в традиция! Бъдете 
активни, създавайте и променяйте, защото само по този начин Враца ще продължи да се развива“ – с 
тези думи кметът Калин Каменов поздрави присъстващите на вторите годишни награди „Вестител“. 
Церемонията започна с изпълнение на песента „Родна земя“ от талантливата Илона Иванова. Първите 
отличени с приза „Вестител“ бяха членовете на СНЦ „Вестители-2007“, с председател д-р Хрисим 
Чучков, които подпомагат деца от града в неравностойно положение, чрез стипендии. Наградата 
връчи кметът Каменов. Предприемачът Николай Йончев бе награден за изградения параклис във 
вилната зона на врачанските лозя, който е създаден изцяло заради живеещите там.  Грамота 
„Вестител“ получи и един от най-големите дарители за построяването на храма „Свето Рождество 
Богородично“ в квартал „Кулата“ – Славейко Спиридонов. За реализирането на проекта за 
православна обител в населеното място, врачанинът е дарил имот и  над 30 000 лева. За обединяване 
на жителите, извисяване на духовните ценности и възпитание на децата във вярата в Бог, бе отличен 
и Негово Високопреосвещенство Врачански митрополит Григорий. Кметът Каменов награди и петте 
майки, организирали три благотворителни каузи, под мотото „Играем заедно“, с които да бъдат 
закупени съоръжения за деца в неравностойно положение. Общите усилия на Диана Младенчова, 
Светослава Иванова, Виолина Дамянова, Меги Ковачева и Ана Митева допринесоха за събирането на 
6 873 лв., като с част от средствата ще се закупят съоръжения, които да се монтират в детската 
площадка на Дневен център „Зорница“. Програмата продължи с изпълнения на балерините от студио 
„Арт“ към читалище „Развитие 1869“. На събитието присъстваха още: заместник-кметовете на Община 
Враца – Мария Попова и Петя Долапчиева, секретарят на местната администрация – Нина Дакева, 
главният архитект – Чавдар Спасов, призьорите от първите награди „Вестител“, ученици, 
общественици и граждани. Наградата „Вестител“ цели да поощри гражданската активност сред 
жителите на града и да популяризира авторите на добрите идеи. 

Стотици русенци се включиха в благотворителен маратон 

в. Утро, Русе | 09.11.2019 | 00:01 
Стотици русенци се включиха в благотворителния маратон, организиран от Каритас в подкрепа на 
хората, които са принудени от обстоятелствата да напуснат родните страни и да емигрират. Вчера те 
пробягаха разстояние от около един километър по алеите на Парка па младежта. 
Така жителите на града подкрепиха кампанията на Каритас "Какво е дом" в помощ на бежанците и 
показаха съпричастие към тях. Кампанията е част от проекта MIND - "Миграция, взаимодействие, 
развитие" на 12 Каритас организации от 11 европейски държави. 
09.11.2019 г. 
Стр. 3 

Георги Калайджиев, създал първата в Европа школа за бедни деца: От босо циганче 
цигулката прави човек! 

в. Труд | Росица НИКОЛОВА | 09.11.2019 | 00:01 
НАШИЯТ ГОСТ 
Цигуларят Георги Калайджиев получи престижната национална награда "Добри Чинтулов" от 
общината в Сливен. Той е създател на първата в Европа музикална школа за бедни деца "Музиката 
вместо улицата". Проектът се радва на огромна подкрепа и възторг в Германия, където музикантът 
живее от 1993 г. Роден през 1947 г. в Сливен в ромската махала "Надежда". Мощният му талант става 
причина общината да му отпусне Чинтулова стипендия за Музикалното училище в Бургас. Завършва 
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консерваторията в София, специализира в Будапеща. 25 години е част от камерния ансамбъл 
"Софийски солисти", бил е и негов концерт-майстор. От 1993 г. живее в Германия, създава два 
оркестъра, преподава в университета в гр. Гийсен. Баща е на двама синове. Спътницата му Мария 
Хаушилд е социален психолог. 
- Честита награда, г-н Калайджиев! Как се случи всичко? 
- Преди десет години спътницата ми в живота Мария изгуби баща си. След смъртта му тя, братята и 
сестрите й намериха плик с пари от него. Нито голяма, нито малка сума, за добри дела, посветени на 
деца. Близките на Мария знаеха, че тогава, през 90-те години, животът в България е много труден, че 
има голям недоимък. Сега полека-лека се пооправят нещата, но тогава бедността, просията просто 
бяха невероятни. И решението бе тези пари да са за кв."Надежда" в Сливен. Дойдохме при сестра ми 
Стефка. Накупихме сирене, олио, кашкавал, домати, краставици, салами. Напълнихме къщата с пакети. 
Раздадохме ги в махалата. Една седмица еуфория и парите свършиха. А сега накъде? Мария ми каза: 
"Ти можеш да помогнеш на децата с музиката, те са твоите деца". Разкошна идея. Говорихме с наши 
приятели журналисти от Германия, Карен и Йохан Ланге. Карен предложи как да се казва школата - 
"Музиката вместо улицата". И случайно или не, но на следващия ден пътувахме до Бургас. И виждаме 
моята приятелка Радка Кусева (цигулар в симфоничния оркестър на Сливен - б. а.). Съдба! Споделих с 
нея моите идеи, тя ги хареса и само за дни имахме преподаватели - всички са музиканти от 
симфоничния оркестър. Открихме школата в... гаража на сестра ми в Сливен. Тя си изкара старата кола 
от него, поизмазахме и започнахме... 
- Има ли изпит? 
- Да. Ние ги приемаме с изпит, за да видим дали са музикални. Аз взех принципа на обучение от 
музикалното училище в Бургас, което съм завършил. Намерих си бележника и по същия образец 
направихме бележници на децата. Имат два пъти уроци и един път солфеж всяка седмица. В края на 
годината - изпит, на който се представят с гама, етюд, пиеса, правят концерт. Поставяме им оценки за 
интонация, ритмика, постановка, солфеж. Съвсем професионална работа! Приятелите в Германия не 
могат да се начудят защо притесняваме малките с. годишни изпити. Истината е, че те не се 
притесняват. На последния изпит едно дете се разплака, защото го прекъснахме, искаше да свири до 
края, помисли, че не го харесваме. А ние го прекъснахме точно, защото видяхме, че се справя, но отвън 
чакаха още много за изпита. 
- Как се издържате? 
- От благотворителни инициативи в Германия, изключително, 99,99 на сто. 
- Забелязах, че гаражът е станал на два етажа. Разширявахте ли се? 
- Нямаше как, направихме още едно помещение отгоре. 20 000 евро инвестирахме. Имаме нужда от 
сграда. Тази работа, която вършим с Мария, откровено казано, би могло да бъде работа на общината. 
Наистина се надявам на съдействие от общината, защото успехите, които показахме в България и в 
Европа с нашите деца и нашия проект, са видими и поразителни. Това е първият проект в Европа и 
вторият в света след венецуелския музикален феномен и делото на големия диригент Густаво 
Дудамел, който привлича за обучение деца от бедни семейства. Нашите деца се преобразяват чрез 
музиката, показва им се един нов свят. 
- Всички деца ли са ромчета? 
- 0, не. Това е много сериозен момент в работата ни и искам да е ясен. Много хора мислят, че школата 
е проект за циганчетата от квартала. Не, това е проект за социално слаби деца. В школата има 
циганчета, турчета, българчета. В Германия често казвам, че това е един разкошен пример за 
интеграция на децата. Те не знаят кой -какъв е и не ги интересува това. Държат се заедно и се усещат 
като семейство. Много пъти сме си говорили с Мария, че възрастните трябва да вземат пример от 
децата как са интегрирани един с друг. 
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- Мария е социален психолог. Знам, че е била смутена от някои "традиции" в кв."Надежда". За ранните 
бракове ли става дума? 
- Именно. Там има една "традиция", стане ли момиченцето на 13-14 години, трябва да се ожени. Това 
е гре-хо-та!!! Мария много се бори заедно от нашите прекрасни деца -Цветелина. И тя, и г-жа Кусева, 
и аз говорихме с бащата, че детето трябва да учи в Бургас. А той: "Не мога да си представя как 
Цветелина ще е спокойна в чужд град!". А бе, човек, казвах му аз, там ще е по-спокойна, отколкото в 
квартала, където не знаеш другия месец какво може да се случи с това дете. Мария много пъти ходи 
при майката и бащата. И накрая, когато г-жа Кусева им каза, че детето им ще кандидатства в Бургас, 
бащата дойде. И знаете ли какво заяви? "Не беше лесно да убедите нас. Но на нас ни беше още по-
трудно да убедим нашите родители", каза той. 
- Какво стана с Цветелина? 
- Догодина ще е абитуриентка! Впрочем, най-големият подарък, който получихме, бе за 10-годишния 
ни юбилей. В Германия. Децата изнесоха разкошни концерти. В един немски вестник писаха: "Да, 
децата получиха много, но те дадоха още повече на самата публика!". Голямо признание! Тогава, на 
гала-концерта, бащата на Цветелина изпрати писмо: "Благодарим на вас и на г-жа Кусева за това, което 
направихте за нашето семейство. Вие променихте живота ни!"... И като го прочетохме, цялата зала 
стана на крака. Кръгът се затвори ... Аз на 13-14 години съм излязъл от същата тази махала и съм 
отишъл в Бургас. За мен Бургас е свещен град, разхождал съм се толкова много по "Богориди", там са 
моите първи сцени. Сега питам децата, които учат там, как минава времето им. Казват, че ходили на 
изложби, на театър. Цветелина, Дормуш, Вели, сестра й Фани - те са пример и мотивация за 
останалите. 
- Какъв е изводът? 
- Изводът е, че трябва много търпение и голямо сърце. Казах го и на новата ни преподавателка по 
обой. В "Надежда" сме разделени на махали, знаете. Има циганска, турска. Има и една махала на 
"голите цигани", от тях досега деца не сме имали. Сега за първи път Радето успя да привлече едно и 
то ще свири на обой! Това ще е първият обоист от ромски произход. В школата чакат и две флейти. 
Децата усещат, когато имаш душа и сърце, и нещата се получават. Първия път, когато дойдоха в 
Германия, Мария и нейни приятелки бяха уредили престоя им в огромна младежка база. Дойде обяд, 
започна да ухае на супа. Масата - фантастична, с три блюда. Нашите малчугани се нахвърлиха с радост 
и крясъци. Аз викам: чакай, стоп! Мария им каза, че като седнем на масата, се хващаме за ръце и си 
пожелаваме "Добър апетит". Това им хареса страшно много. Тя смята, че в школата децата получават 
много - инструмент, обич, учат се на дисциплина. Но най-хубавото е, че изгражда тяхното 
самочувствие. 
- Щастлив ли сте? 
- Много. Когато ме награждаваха в Сливен, исках да кажа нещо, но се развълнувах. Аз съм едно от най-
босите деца в махалата. Родителите ми дадоха цигулка в ръцете и тя ми стана първият другар в живота. 
Ако навремето не беше тази Чинтулова стипендия, за мен нямаше да има Бургас, София, Будапеща, 
"Софийски солисти"... В този смисъл, аз искам да дам обратно всичкото това на тези талантливи 
дечица. 
Стр. 56 

Великотърновци се включват в спасяването на детския санаториум в Трявна 

www.velikotarnovo.utre.bg | 09.11.2019 | 10:01 
Великотърновци се включват в спасяването на една от най-емблематичните сгради в Трявна – Детска 
специализирана болница за белодробни заболявания "Царица Йоанна", или познатият на всички 
"санаториум" Благодарение на инициативността на Марин Недялков, миналата седмица  няколко 
човека вече са освежили две помещения – едното ще се ползва за нощувки, а другото за хранене и 

http://velikotarnovo.utre.bg/2019/11/09/545038-velikoturnovtsi_se_vklyuchvat_v_spasyavaneto_na_detskia_sanatorium_v_tryavna
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занималня. В Санаториума работят 50 човека. Има леглова база за 152 деца. Парно няма. Стаите се 
отопляват с т. нар. духалки, а той е изграден главно с мрамор. През февруари месец там започва да 
работи Бонка Тихова от Габрово. Тя търси спонсори и благодарение на кампаниите „Плюшено мече“ 
и „Лидерите“ и чрез платформата Time Heroes, за няколко месеца малка част от сградата се 
преобразява. Едно от помещения се превръща в чиста и светла занималня, благодарение на дарения 
от „Видима“, жените, работещи в Козлодуй и др. Мебелите са дарение от ИКЕА. Фирма от В. Търново 
осигурява три машини за филтриране на вода, чиято ежемесечна поддръжка се плаща от болницата. 
Благодарение на „Лидерите“ входът е ремонтиран, а в последствие и изрисуван. Перголите на 
слънчевия балкон са боядисани. Пуснато е електричество. Поправени са някои врати, сменени са 
бравите. Изчистено е баскетболното игрище. В сградата има обаче стаи, които са плачевно състояние. 
Затова доброволците си поставят няколко цели: 1. Да се подменят матраците/ дюшеците/ леглата. 
(около 70 броя) 2. Да се осигурят маси/ масички/ шкафчета. 3. Да се осигурят нови възглавници. (поне 
50 броя) 4. Да се подменят някои одеяла и да се осигурят олекотени завивки и протектори. На по-късен 
етап ще бъде ремонтирана още една занималня. В помощ ще бъдат всички подобни мебели и 
дюшеци, дори и да не са нови, а запазени. Могат да се изработят и мебели от палети. Важното е 
децата, които се лекуват там, да имат поне прилични условия. 

Хиляди хора от Стара Загора се включиха в създаването на нова дъбова гора 

www.focus-news.net | 09.11.2019 | 13:13 
Галерия Стара Загора. Каузата Стара Загора да е най-зелен град в България обедини днес хиляди 
граждани, които дойдоха на "Магарешка поляна" над града, за да участват в създаването на нова 
дъбова гора на мястото на опожарената през 2007 година, съобщиха от Общината. Първата акция от 
кампанията "Да си отгледаме гора, засаждайки 10 000 дръвчета за един ден" стартира в 10.00 часа. 
Млади и стари, се включиха в залесяването, след като преминаха инструктаж от Петър Заяков, 
директор на Регионалната дирекция по горите. Според Заяков трябва да се засадят 10 000 дъбови 
фиданки на 20 дка. Теренът бе разделен на бразди, а лесовъди обясняваха технологията за засаждане 
на доброволците. "Моята идея е да ангажираме града в озеленяването и да подобрим горския фонд 
около Стара Загора. Всичко това е важно за чистотата на въздуха, който дишаме и това Стара Загора 
да става все по-зелена. Благодаря на всички, които са тук и подкрепят идеята. Залесяването ще е 
традиционно. Всяко година ще засаждаме по 10 000 дръвчета, за да си отгледаме заедно гора в 
покрайнините на нашия град. Сигурен съм, че доброволците ще стават все повече", каза кметът Живко 
Тодоров. Заедно с него из браздите тръгнаха и заместниците му, секретарят на Общината Делян 
Иванов, както и много служители на общинска администрация. Тук бяха и новият председател на 
Общинския съвет Мария Динева, както и много общински съветници. Представители на спортни 
клубове, обществени организации, фирми и институции, военни, както и много граждани също се 
включиха в благородната кауза. Млади семейства обясняваха на децата си колко важно е да засадиш 
дърво, за да бъде въздухът по-чист и да подобрим света, в който живеем. С много ентусиазъм 
участниците в кампанията засаждаха фиданка след фиданка, следейки за стриктно спазване на 
технологията. Община Стара Загора осигури безплатен транспорт за всички желаещи, които искат да 
допринесат за отглеждането на нова гора в района на "Дъбрава". Първите автобуси тръгнаха в 9.00 
часа от паркинга зад Драматичен театър "Гео Милев" и ще се движат през половин час до 16.00 часа. 
От "Мини Марица-изток" пък дариха 1 000 бутилки минерална вода за доброволците. 

Да помогнем на Пепо! Негови приятели организираха благотворителен базар в центъра на 
Пловдив 

www.plovdiv24.bg | 09.11.2019 | 18:25 

http://focus-news.net/news/2019/11/09/2717928/hilyadi-hora-ot-stara-zagora-se-vklyuchiha-v-sazdavaneto-na-nova-dabova-gora.html
https://www.plovdiv24.bg/novini/plovdiv/Da-pomognem-na-Pepo-Negovi-priyateli-organiziraha-blagotvoritelen-bazar-912388
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Автор: Екип Plovdiv24.bg 35 Днес приятели на Петър Радев се събраха на едно място, за да правят 
чудеса, предаде репортер на Plovdiv24.bg. Те организираха благотворителен базар в негова помощ. 
Мястото бе в сърцето на Пловдив. Стотици пловдивчани се спряха, за да разгледат красивата сергия. 
Някои си купиха по нещо, а тези, които нямаха възможност, изказваха своята морална подкрепа към 
неговите близки и приятели. Малко преди да завърши своето обучение по медицина Пепо е 
диагностициран с остра миелобластна левкемия и тези дни. А е едва на 25 години. Петър мечтае да 
бъде лекар и да дарява надежда на болните, но за да стане това, първо трябва да оздравее! Предстои 
му трансплантация на костен мозък и се нуждае  от непосилна за близките му сума. "Пепо е един 
прекрасен млад човек, който води здравословен начин и обича да спортува. Неговото любимо хоби е 
фотография. Сумата от офертата за неговото лечение, която получихме, е близо 500 000 лева. Има 
цели трима донори с пълна съвместимост за трансплантация на костен мозък. Колкото по-бързо 
съберем сумата, толкова по-добре ще бъде за Пепо. Правим много инициативи, за да съберем колкото 
се може повече средства. Направихме кампания в HelpKarma. Общо взето всяка седмица прави 
някакво мероприятие - спортни турнири, куиз вечеринки, онлайн базари", казва Димитрина Райчева, 
организатор на базара и негов близък приятел.  Как можем да му помогнем? Всеки, който има може 
да помогне, да го направи чрез банков превод: Банка ДСК IBAN:BG42STSA93000026368202 BIC: 
STSABGSF Petar Radev(Титуляр:Петър Златков Радев) 

Доброволци участваха в Голямото пернишко засаждане 

www.novini.bg | 09.11.2019 | 21:40 
Над 300 доброволци са засадили днес повече от 2500 фиданки акация и дъб на общински терен в 
пернишкия квартал "Тева". Това съобщиха инициаторите от местното сдружение "Дишай Перник". 
Проявата е в рамките на инициативата "Голямото пернишко засаждане" в партньорство с Гората.бг и 
се провежда за втори път тази година. Участниците в акцията призоваха жителите на квартала да се 
грижат за дръвчетата и да ги пазят. Залесяването цели да създаде защитен щит около града и да 
подобри въздуха на перничани. Инициативата стартира през пролетта, когато на проблемни терени в 
пернишките квартали "Калкас" и "Църква" и в град Батановци 600 души засадиха 2400 дръвчета. 
Следващото "Голямо пернишко засаждане" ще бъде през пролетта. 

Номинации за националния конкурс „Доброволец на годината" 2019 

www.ngobg.info | 02.11.2019 | 13:11 
Фондация „Астика“ обявява процедура за номинации в IX-я национален конкурс „Доброволец на 
годината“, издание – 2019. Процедурата е отворена от 00:00 часа на 12 август 2019 г. до 23:59 часа на 
10 ноември 2019 г. Номинациите за конкурса се подават онлайн (тук). Националният конкурс 
„Доброволец на годината“ има за цел да отдаде заслужено признание на участниците в 
доброволчески дейности, допринесли за подобряване на благосъстоянието, толерантността и 
солидарността в обществото. Правила за номиниране: За участие в конкурса могат да бъдат 
номинирани български или чуждестранни гражданин, навършили 14 г., които са осъществили 
доброволчески дейности през периода от 01.11.2018 до 31.10. 2019 г. в една от следните тематични 
области: 1. Хуманитарни дейности (опазване и съхранение на човешкия живот и здраве; подобряване 
благосъстоянието на хора в неравностойно положение; социална дейност, помощ в хуманитарни 
акции); 2. Околна среда (опазване, развитие и възстановяване на околната среда, природозащитни 
акции, подобряване на средата за живот в градските ариали); 3. Права на човека (промотиране и 
защита правата на човека; насърчаване на толерантността и превенция на всички форми на 
дискриминация; гражданско участие) 4. Култура и изкуство (дейности за подпомагане и развитие на 
човешките културни ценности, културното многообразие и креативност, опазване на културното 
наследство и др); 5. Спорт и физическа активност (насърчаване на физическа активност, масовия 

https://www.novini.bg/bylgariya/obshtestvo/567290
https://www.ngobg.info/bg/ads/118484-номинации-за-националния-конкурс-доброволец-на-годината-2019.html
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спорт); 6. Европейски корпус за солидарност; (от 2019г., наградата се връчва на доброволци участващи 
в програмата Европейски корпус за солидарност). Забележка: Номинациите трябва да бъдат 
подкрепени с ясни и убедителни доказателства за реален принос на номинирания в съответната 
тематична област на доброволческа дейност. Като доказателства могат да бъдат посочени: снимки, 
линкове към интернет страници и социалните медии, публикации в електронни и печатни издания, 
препоръки и атестации на организации или институции. Материали, свързани с номинациите може да 
бъдат изпратени в рамките на обявения краен срок- 10.11.2019г. , по един от следните начини: на 
електронен адрес: astika2003@abv.bg или на пощенски адрес: Бургас 8000, п.к. 290 – „За Национален 
конкурс „Доброволец на годината“. Допълнителна информация: 1. Официален организатор на 
национален конкурс „Доброволец на годината“ (наричан по-долу за краткост „Конкурс/ът“) е 
фондация „Астика“ (наричана по-долу и за краткост „Организатор/ът“). 2. „Доброволец на годината“ 
е защитена марка, регистрирана в Патентното ведомство на Република България. Изключителните 
права на марката са интелектуална собственост на фондация „Астика“. 3. Конкурсът се провежда 
ежегодно в периода август – ноември. 4. Конкурсът се провежда в няколко етапа: 4.1. Процедура за 
номинации „Доброволец на годината“. 4.1.1. Осъществява се онлайн – чрез електронна форма, в 
периода август – ноември. 4.1.2. Номинациите за 2019 г. се осъществяват в шест тематични области: 
хуманитарни дейности; околна среда; човешки права; култура и изкуство; спорт и физическа 
активност; Европейски корпус за солидарност. *За целите на този конкурс доброволческа дейност не 
е: участие в обучения, обмени, семинари, стажове, както дейности на номинирания, свързани с 
обичайните му трудови задължения. 4.2. Селекционна процедура: 4.2.1. Проверка на номинациите за 
съответствие на избраната тематична област и предоставените доказателствата за осъществен 
доброволчески принос. (Решение на селекционната комисия-15 ноември 2019 г.) 4.2.2. Оценка на 
номинациите и класиране. Осъществява се от независима петчленна национална селекционна 
комисия. На този етап е възможно провеждане на интервю с номинираните кандидати. (Решение на 
селекционна комисия – 22 ноември 2019 г.) 4.2.3. Официално обявяване на резултатите от Конкурса и 
връчване на призове, грамоти и доброволчески стипендии – официална церемония (Бургас, 5 
декември 2019 г.). (Критериите за номиниране и класиране на номинираните са посочени в пълната 
версия на Правилата за националния конкурс, публикувана на сайта на Организатора: www.astika.eu) 
5. Обявяване на резултатите и награждаване. Резултатите от конкурса се обявяват на официална 
церемония на 5 декември в гр. Бургас. По време на церемонията призьорите в конкурса ще бъдат 
удостоени с сертификат, статуетка. 6. През 2017 г. Организаторът взе решение за учредяване на 
доброволческа премия/стипендия. Националният конкурс „Доброволец на годината“ се реализира с 
подкрепата на Община Бургас и ЕкоТой. Пълната информацията за конкурса се публикува на интернет 
страницата: www.astika.eu Заявки за участие на следния линк: https://forms.gle/C1tYXFXqMavrTRC79 

dm БЪЛГАРИЯ СТАРТИРА СОЦИАЛНА КАМПАНИЯ В ПОДКРЕПА НА SOS ДЕТСКИ СЕЛИЩА 

www.prinbulgaria.com | All Channels Communication Group | 11.11.2019 | 13:25 
Магазини dm дадоха старт на социалната кампания „Дари любов с babylove”, целяща да подкрепи 
Звено „Майка и бебе” в гр. Габрово, като даряват 0,30 лв. при покупка на продукт от серията пелени с 
марка babylove до 31.01.2020 г. В продължение на почти 30 години Сдружение SOS Детски селища 
България, част от голямото международно семейство SOS Children’s Villages International, осигурява 
семейство и здравословна среда за развитието и израстването на деца, лишени от родителска грижа 
и деца в риск да загубят закрилата на своите родители. Сдружението предлага семеен тип грижа и 
подкрепа на семейството и активно се застъпва за правата на децата и младежите. Звено "Майка и 
бебе" в гр. Габрово предоставя временно настаняване до 6 месеца за млади майки и бременни жени, 
които нямат подкрепа от семействата си и срещат трудности преди или в първите месеци след 
раждането. Насърчава се топлото отношение на майката към детето и изграждането на родителски 

http://www.prinbulgaria.com/news.php?nid=15245
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умения, съдейства се на младите майки за намиране на жилище и започване на работа. В резултат от 
работа на сдружението в 95% от случаите семействата са подобрили грижата за децата си и раздялата 
на деца и родители е предотвратена. Със социалната си кампания магазини dm подкрепят 
семейството от самото начало, заставайки зад превенцията на разделяне на деца от техните 
семейства, като дават възможност на своите клиенти да се включат. До 31.01.2020 г. във всички dm 
магазини в страната при покупка на бебешки пелени, гащички, гащички за спане, пелени за плуване, 
подложки за повиване и протектори за матрак с марка babylove ще бъдат дарени 0,30 лв. на SOS 
Детски селища България в подкрепа на Звено „Майка и бебе“ в Габрово. Марката dm babylove е с 
гарантирано качество и предлага всичко, от което децата се нуждаят през първите дни и месеци от 
своя живот. ### За dm drogeriemarkt и dm България dm drogeriemarkt принадлежи към най-големите 
вериги дрогерии в Централна и Източна Европа. Първият магазин е отворен през 1973 г. в Карлсруе, 
Германия, а първият филиал в Австрия – през 1976 г. в град Линц. Централата на групата се намира в 
Залцбург, Австрия. Днес dm е представен в 13 страни в Европа. dm България се присъединява към 
групата на 29 януари 2009 г. с първия си магазин в град Видин. Към днешна дата магазинната мрежа 
се състои от 80 магазина в 26 града в страната, а служителите на компанията са над 800. Асортиментът 
на dm обхваща над 14 000 артикула – изключително голям брой козметични продукти, парфюмерия, 
стоки за дома, храна за домашни любимци, бебешки продукти и много други. Многообразният 
асортимент е допълнен и от 23 собствени марки на dm, като най-популярни между тях са: Balea, 
babylove, alverde, DONTODENT, Denkmit, Profissimo, trend IT UP и dmBio. Целта на dm е да изгражда 
компания, отговаряща на потребностите на клиента, да е надежден и коректен партньор, да предлага 
на служителите си възможности за развитие. Затова dm поставя човека в центъра на своята дейност – 
като клиент, служител или партньор. „Тук съм човек, тук пазарувам“. 

Защото СМЕ ХОРА! 

www.ngobg.info | 11.11.2019 | 23:21 
За поредна година, „Каритас България" стартира кампанията „Защото СМЕ ХОРА!", която ще протече 
в периода 11.11. 2019 г. – 31.03.2020 г. С нея искаме да помогнем на възрастните хора в България да 
изживеят старините си достойно. Защото правото на достоен живот е изконно за всеки човек, във 
всеки етап от живота му. Фина и Димо са възрастно семейство от село Граматиково. Животът в малкото 
странджанско село лека-полека замира - няма лекар, училището и детската градина са затворени, 
младите хора са напуснали селото и са се установили в големите градове в България или в чужбина. 
Възрастните хора все по-трудно се справят с ежедневието си и с болестите, които ги съпътстват. За 
съжаление, Фина и Димо не са изолиран случай. Голяма част от възрастните хора (65 г. +) в България 
живеят в изолация, забравени и притихнали в своя дом. Много от тях са с влошено здраве и имат 
нужда от наблюдение и специализирани грижи, като в същото време – имат ограничен или липсващ 
достъп до отговарящи на нуждите им здравни и социални услуги. За да бъде в подкрепа на 
възрастните хора в България, „Каритас“ вече 17 години реализира услугата „Домашни грижи”, чрез 
която мобилни екипи от медицински сестри и социални помощници, посещават възрастния човек в 
дома му и му предоставят нужните грижи, съобразени с неговите здравни и социални потребности. 
Сътрудниците на „Каритас“ посещават възрастните хора ежеседмично, а в някои случаи и ежедневно. 
През годините „Каритас“ създаде 9 центъра за Домашни грижи, като мобилните екипи към тях 
осигуряват професионални домашни грижи на 370 възрастни хора от 14 населени места в България. 
Освен с професионални грижи, сътрудниците на „Каритас“ помагат на възрастния човек с топлото си 
и приятелско отношение, с което отнемат болката, разсейват самотата и осмислят монотонните и не 
леки дни на старостта му. Услугата „Домашни грижи на „Каритас“ помага на възрастните хора да не 
губят надежда, вяра и достойнство, осъзнавайки, че не са сами в трудностите, които изпитват и че има 
хора, на които могат да разчитат. Бъдете част от нашата кауза! Нека заедно помогнем на възрастните 

https://www.ngobg.info/bg/news/119002-защото-сме-хора.html
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хора да изживеят старините си достойно. Защото СМЕ ХОРА и защото правото на достоен живот е 
изконно за всеки човек, във всеки етап от живота му. Може да изразите подкрепата си, като: Дарите 
по банков път, с основание за плащане: Домашни грижи на „Каритас“: РайфайзенБанк IBAN: BG71 RZBB 
9155 1060 1693 15 BIC: RZBBBGSF Основание за плащане: Домашни грижи на „Каритас“ Титуляр на 
сметката: „Каритас България“ Дарите онлайн: www.homecare-support.caritas.bg Изпратите SMS с текст 
DMS CARITAS на 17777 на цена 1 лв. за всички мобилни оператори. Станете постоянен месечен дарител 
с дарение от 2 лв., чрез SMS с текст DMS CARITAS на номер 17 777 (за всички мобилни оператори). 
Благодарим ви, че помагаме заедно! Медийни партньори: БНТ, „БТВ медия груп“, БНР, радиоверига 
„Фокус“, Столична община, „Метрополитен“. 

Краси Георгиев обикаля Черно море 

в. България днес | 12.11.2019 | 00:01 
Ултрамаратонецът Краси Георгиев обикаля Черно море, за да помогне на онкоболни деца. Стартът е 
на 30 април догодина. Спортистът ще мине през над 90 града и ще пробяга повече от 4500 км за три 
месеца. Каузата му е в подкрепа на фондация "Подари живот", която се намира в Москва и организира 
състезания за деца с онкохематологични заболявания от над 20 държави. 
Стр. 8 

Прегърни ме. Разбери ме. 

www.ngobg.info | 12.11.2019 | 09:46 
На колко години е Баба Вида? Защо Видин е най-бедният град в Европа? Кое е най-красивото място в 
града? Докъде е стигнал по Дунава плаващият остров? Кой е най-интересният документ, който се пази 
в Държавен архив Видин? … Какво работи журналистът? Каква е разликата между репортер, водещ, 
оператор? Каква е разликата между преса, радио и телевизия?   Това са съвсем малка част от 
въпросите, на които двадесет деца от ателие „Прегърни ме“,   София, търсеха отговори в ролята си на 
журналисти през априлската ваканция тази година във Видин. Чудесно е, ще си кажете, да заведеш 
деца от София на екскурзия във Видин, за да си играят на журналисти и да учат нови неща по забавен 
начин, пък и да опознават родината. Не само е чудесно, но и такава ваканция може да преобърне 
живота ти, ако си изоставено дете и живееш в институция, ако си нямаш почти никой, който да ти 
показва света, да те води, да те окуражава да го откриваш, да те потупва по рамото с „браво“ и „ти 
можеш“, да ти показва смисъла от ученето. Как без такъв човек да разбереш за какво те бива? А ако 
имаш талант, кой да го открие?   Тези въпроси занимават вече 14 години журналиста Милена Нейова, 
създател на сдружение „Прегърни ме". Нейното творческо ателие за добри и талантливи деца с 
нерадостна съдба „Прегърни ме" в София е техният „пашкул от любов“, както би казала писателката 
Теодора Димова. Ателието приютява малки и големи момичета и момчета, които идват да творят по 
два-три часа седмично всеки петък, събота и неделя. Идват от 7 центъра за настаняване от семеен тип 
на изоставени деца от София и от село Дрен, радомирско. Рисуват, пишат приказки под ръководството 
на професионални художници и писатели, срещат хора от различни професии, които им разказват за 
работата си, пътуват, за да опознават родината, пътуват на творчески и морски ваканции, ходят заедно 
на кино, цирк. Милена е впрегнала съпруга си, семейството си,  всичките си приятели и приятелите на 
приятелите, за да го има ателието. Един помага с контакти, друг с дарения, трети с това, което умее. И 
така година след година. Много пъти е била със сметки на нула, с мисълта „Край. Това беше“. Но как 
да спреш, когато децата, които си подкрепял години напред, вече изучават изкуства в художествените 
гимназии и университети, а другите – малките – вече рисуват портрети на Фрида Кало като големи 
художници… Милена Нейова с две от децата на „Прегърни ме" - Ники и Аньо, които са вече студенти 
и нейни помощници. Аньо се включва в творческата ваканция във Видин като преподавател по 
рисуване.   След едноседмичната ваканцията във Видин вече има две момичета, които искат да станат 

https://www.ngobg.info/bg/reportage/119000-прегърни-ме-разбери-ме.html
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журналисти. Милена смята, че имат талант и ще им помага да го развиват. А за да я има 
журналистическата ваканцията, на Милена и екипът й пък помагат от VIVACOM чрез програмата си 
Регионален грант* за подкрепа на инициативи на граждански организации и читалища. „Прегърни ме" 
получават финансиране за проекта си с името „Разбери ме", а той е точно с това име, защото Милена 
смята, че в голямата си част децата в институциите са нечути и неразбрани. „В групата за Видин 
включихме около 20  деца, от 10 до 16 годишни. С нас бе журналистката Мария Милкова. Всеки ден 
след закуска се събирахме за кратка лекция и говорихме за това що е то журналистическата и 
репортерска работа, а след това им поставяхме конкретни задачи и тръгвахме из града. Първия ден 
ходихме до Държавен архив Видин, където след предварителна подготовка за интервю децата имаха 
среща с директорката. Тя им разказа какво е това място, разходи ги из сградата и им показа огромните 
библиотеки, в които се съхраняват архивите. Най-много ги впечатлиха снимките от голямото 
наводнените във Видин през 1942  г., когато целият град е бил като голямо  езеро и хората са се 
придвижвали с лодки. Всички интервюта и репортажи, които децата направиха във Видин, скоро ще 
излъчим в серия предавания по Дарик Радио с помощта на журналистите и водещи Нина 
Александрова и Пролет Велкова“ – споделя Милена. . През втория ден посещават крепостта Баба Вида. 
Там, отново след предварителна подготовка, децата правят репортажи за посещението си, пишат за 
„прекрасната  и живописна гледка към Видни и река Дунав“ и „за  страшните и зловещи места в 
крепостта“. На третия ден тръгват из града, за да анкетират видинчани по въпроси, които вълнуват 
децата. Като например – „Кое е най-красивото място в града?, Какво искате да се промени?, Вярно ли 
е, че Видин е най-бедния град в Европа? Защо?“.  Измислят си и игри, като тази за наблюдателност – 
след разходка от едно място до друго  децата трябва да си затворят очите и да разкажат подробно 
какво са видели по пътя. „Едно от най-интересните неща, които организирахме, бе малко студио в 
хотела, където децата играха на водещи и гости. Задаваха си въпроси за нещата, които ги вълнуват. 
Тези кратки  2-3 минутни интервюта също ще излъчим по Дарик. За мен те са покъртителни, защото в 
повечето случаи са свързани с трудната съдба на децата - споделя Милена. - „Стигне ли се до въпроси 
за мечти и желания, всичко се свежда до майката. Голяма част от тези деца имат майки и това е още 
по-мъчително за тях, защото знаят, че майка им не ги иска, не може да ги отглежда или е някъде там 
далече. Имаме обаче и едно дете, което е доволно, че вече не е при майка си, защото там, където 
живее сега, се чувства по-добре“ – допълва тя и споделя част от въпросите и отговорите на децата: – 
Най-интересният човек, който познаваш? – Казва се Венко. Много е висок и е много позитивен. Може 
да слуша. Веднъж си говорихме два часа, дори малко поплаках, защото сякаш бях натъпкала всичко в 
сърцето, дълбоко, дълбоко. И той ми помогна да го намеря, да се освободя, защото бях много 
наранена от хората, които обичам.   – Какво е душата? –  Живее в сърцето. Но е много потайна. 
Мълчалива. Топла. Обича. Тя е всичките чувства. В тебе. С теб е.   –  Кога тъгуват хората? –  Когато 
времето тъгува, когато е мрачно.   –  Какво би направил, ако имаше вълшебна пръчица? –  Магияя! Да 
не свършва ваканцията. Или да останем във Видин поне още една седмица!   –  За какво мечтаещ? (с 
три отговора на три различни деца) –  Да ме осиновят. – Най-много мечтая да се върна при майка ми. 
Сега в момента ми липсва най-много тя и никой друг. И сестричките ми, де. Аз ги наричам джуджета, 
защото са малки. –  Мечтата ми е да заживея при майка ми.   – Затвори очи и си пожелай нещо? –  Да 
порасна по бързо, за да съм свободна. Да си имам мое семейство. Да построя дом за бездомни хора 
и животни.   – Любим твой спомен? –  Майка ми умее да прави хартиени корабчета, а аз си играех да 
ги пускам в паница.   – Какво може да те зарадва? –  Може да ме зарадва, ако видя майка ми. Прегърни 
ме, разбери ме…В групата във Видин участва и момиче на 14 години, което Милена познава отскоро. 
От центъра, в който живее, я предупреждават, че е трудно дете. „В началото се държеше много грубо, 
нахално, отговаряше, отвръщаше, пушеше цигари, а аз  виждах какво добро същество се крие вътре в 
него. Това дете е с ужасяваща, драматична история, която дори не искам да разказвам. Сложила си бе 
маската на страшна и лоша и така живееше, но след  три месеца посещения и работа в ателието при 
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нас, тя се превърна в едно от най-милите,  усмихнати и спокойни деца. Знае, че при нас може да 
срещне само обич, подкрепа, разбиране, грижа и няма защо да върви с лакти и нокти напред. Не е 
трудно, децата бързо разбират, когато поговориш с тях спокойно и им обясниш, че хората тук са им 
приятели, когато ги подържиш в прегръдката си. А когато този ток топлина премине, телцата и лицата 
им се отпускат. Сега това момиче е наша стипендиантка и я подготвяме за кандидатстване в гимназия“ 
– разказва Милена. Сдружение „Прегърни ме“ все още няма отделен фонд за стипендии, но успява с 
дарения да отпуска на талантливите си ученици по 60-70 лв. на месец в подкрепа на образованието 
им. Вие също може да подкрепите тази тяхна кауза на Платформата, където в момента има кампания 
за набиране на средства. Да рисуваш Сляпата Вайша Друго много интересно нещо, но от друга – 
морска ваканция е, че децата рисуват по разказа на Георги Господинов „Сляпата Вайша". „И понеже 
разказът няма финал, децата, с разрешението на автора, измислиха и финал. Предложихме му го, 
заедно с рисунките, които той много хареса. Сега правим ръчно изработени книжки с илюстрации по 
„Сляпата Вайша“. На 17 ноември Господинов ще бъде при нас и ще подпише лично първите 10 от тях“ 
– разказва Милена и споделя какво им е написал той по повод книжката: „Ако на този свят чудото още 
е възможно, то може да бъде направено само от деца. Децата от ателие „Прегърни ме“ са прочели, 
нарисували и довършили една моя история, която стои недовършена от години. Казва се „Сляпата 
Вайша“. На тази история й се случиха много чудеса  през годините, но едно от най-хубавите е, когато 
видях тези рисунки и особено края на историята. Сляпата Вайша вече може да гледа и с двете си очи 
в настоящето, защото е открила нещо много хубаво и просто, няма да издам какво. Благодаря на тези 
деца, които успяха да съберат очите й. Ваш, Георги“ Тя се надява, че идването на писателя ще съвпадне 
с официалното начало на осъществяването на една нейна голяма мечта. До края на ноември ателие 
„Прегърни ме“ предстои да открие първата у нас галерия за детско изкуство. Това става възможно 
благодарение на финансирането от програма Социалното приобщаване, борба с бедността и 
дискриминацията. Но в момента се набират допълнително средства за ремонт на помещението, което 
ще събира 40 деца, за да рисуват заедно, да пишат приказки, да играят театър. „За това мечтаех, да 
имаме по-голямо наше място, където да събираме повече деца, да каним гости и да правим истински 
изложби“ – разказва Милена. Смятат да открият изложбата със серия картини на ангелска тема, 
защото творби с ангели са запазена марка на ателие „Прегърни ме“. След галерията Милена мечтае 
да имат и Къща за добри и талантливи деца с нерадостна съдба, където да развият още ателиета и да 
събират още повече деца. А ако попитате едно от децата – Жули – какво е според нея „Прегърни ме“ 
тя с тънко и приповдигнато гласче, съвсем официално ще ви осведоми:  „Ателие Прегърни ме – 
красиво място за добри хора“. Можете да подкрепите каузата на ателие „Прегърни ме": – с кратко 
съобщение на DMS номер 17 777 с текст ATELIE;– като си купите специалния нов календар с портретите 
на децата на Фрида Кало. За поръчки тел. 0878 171 440 (Милена Нейова) или e-mail: 
milena_neyova@abv.bg;– като дарите в Платформата за каузата 21 ГРАМА НАДЕЖДА за стипендии на 
талантливите момичета и момчета;   – дарите за галерията за детско изкуство. *Очаквайте началото 
на петото издание на програмата VIVACOM Регионален грант на 21 ноември 2019 г. С програмата 
компанията подпомага развитието на регионите в България и насърчава участието на местните 
общности, като предоставя безвъзмездно финансиране на граждански организации, спортни клубове, 
читалища, настоятелства на училища и детски градини от цялата страна, за да осъществят проекти на 
местно ниво. Инициативата се провежда в партньорство с Български център за нестопанско право. 
Снимки: Сдружение „Прегърни ме" 

Вечер на чудесата в София в подкрепа на недоносените бебета 

За поредна година фондация "Нашите недоносени деца" ни напомня за малките големи герои, които 
се нуждаят от подкрепа, за да се справят с трудностите, които животът им е предоставил. По темата в 
Сутрешния блок на БНТ говори Мая Красимирова, добро 
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www.bnt.bg | 12.11.2019 | 11:06 
На 14 ноември в Софийска градска художествена галерия за втори път ще се състои Вечер на чудесата. 
Мая Красимирова, доброволец към фондация "Нашите недоносени деца": Нейният смисъл е отново 
да говорим по проблемите, но и да благодарим на хората, които много активно цяла година се 
занимават с проблемите на недоносените деца - неонатолози, обществени личности, посланици. 
Започнахме кампанията в края на миналия ноември и тя тече целогодишно. Ние продължаваме, 
защото са необходими много средства. За миналата година успяхме да реализираме дарения на 
стойност 180 000 лв. което никак не е малко, но това, което ни се иска хората да разберат, е че тези 
средства не са необходими само за животоспасяваща апаратура, но преди всичко едно рано родено 
бебе, което прекарва дори по 6 месеца в интензивно отделение, има много потребности и проблеми, 
с които се сблъсква заедно със семейството си".  
Мая Красимирова говори и за необходимостта от национален план за проследяване на децата от 0 до 
7 годишна възраст.  
Мая Красимирова: "Такъв проект вече е внесен в Министерството на здравеопазването. Той 
предвижда да има по-добра организация и яснота какво се случва с децата, след като напуснат 
интензивно отделение, защото 30% от тези деца остават с много сериозни проблеми - ослепяване, 
белодробни проблеми, детска церебрална парализа. 50% от децата пък остават с по-леки, но 
дългосрочни проблеми, свързани с уменията за учене, социалната адаптация, поведенчески 
проблеми и всичко това трябва да се открие навреме. Родителите първо са много уплашени и 
объркани, а трябва да взимат адекватни решения. Проектът предвижда един регламент, който казва 
в коя възраст какви прегледи трябва да се направят на децата". 
Всеки присъстващ на Вечер на чудесата ще има възможност да купи специален календар, за да се 
включи в кампанията. Ще могат да се изпращат и кратки съобщения на дарителски телефон 1777. 

Деца и младежи с диабет станаха част от благотворителната програма "Заедно за отбора" на 
БФС и "Докосни дъгата" 

www.sportal.bg | SPORTAL.BG | 12.11.2019 | 12:16 
Съвместният благотворителен проект на Асоциация "Докосни дъгата" и Българския футболен съюз - 
"Заедно за отбора" продължава, като второто събитие от програмата бе посветено на Световния ден 
за борба с диабета. 
В Национална футболна база "Бояна" гостуваха деца и младежи с диабет тип 1, пред които 
треньорският щаб на България U21 - Александър Димитров, Ивайло Йорданов, Явор Вълчинов и 
Николай Чавдаров, както и играчите на тима, споделиха какви са ползите от спорта и здравословния 
начин на живот. Те отправиха призив към тях да вярват в доброто, да си помагат и да бъдат единни. 
"Футболът е социален феномен, ние трябва да радваме всички. Длъжни сме на хората. Често гоним 
резултати и класирания, борим се, доказваме се и по някой път забравяме, че нашата мисия е да 
обединяваме хората, да ги караме да бъдат по-добри и по-човечни. Деца, вярвайте в доброто, 
помагайте си и бъдете единни. Винаги можете да разчитате на нас", каза в приветствието си 
селекционерът Александър Димитров. 
"Националният отбор е нещо, което ни обединява. Много е важно децата с диабет и семействата им 
да имат подкрепата на цялото общество. Те не са различни. Нека да бъдем по-добри и да им помогнем 
да сбъднат мечтите си и да растат щастливи", призова д-р Денислава Ангелова, председател на 
Асоциация "Докосни дъгата". Тя за пореден път изказа благодарност към треньорския щаб и 
"лъвовете" от България U21, като припомни, че наскоро играчи от отбора станаха лица в кампания на 
асоциацията, насочена срещу агресията сред младите хора. Д-р Ангелова отбеляза, че сред 
присъстващите деца е и талантливата Мирела Звездева, която тренира футбол в школата на Левски и 
е мотивиращ пример за всички свои връстници с диабет. 

http://news.bnt.bg/bg/a/vecher-na-chudesata-v-sofiya-v-podkrepa-na-nedonosenite-bebeta
https://www.sportal.bg/news.php?news=814077
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По време на срещата малчуганите направиха изследване на част от играчите и треньорите за нивото 
на кръвната им захар и им обясниха процедурата. Децата пък бяха зарадвани със специални подаръци 
и получиха възможност за снимки и автографи с треньорите и футболистите на младежкия национален 
състав. 
В края на срещата децата и младежите на Асоциация "Докосни дъгата" пожелаха успех на 
националния отбор в предстоящата европейска квалификация срещу Полша. Двубоят от 
квалификационна група 5 за Евро 2021 ще се играе на 15 ноември от 18:00 ч. на стадион "Славия" в 
София. 
Програмата "Заедно за отбора" 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. Кандидатите, които желаят да се 
включат в трябва да попълнят Декларация и Заявление за участие и да ги изпратят на 
dokosnidugata@gmail.com. 

Диляна Попова влезе в клетка 

www.bgdnes.bg | БД Онлайн | 12.11.2019 | 17:23 
Истински защитник на животинското царство е моделката Диляна Попова. Красавицата влезе в клетка, 
като така за пореден път се обяви срещу използването на животински кожи в модата. Между 6 и 13 
ноември десетки доброволци като актрисата прекарват по няколко часа в клетка до парламента, 
искайки забрана на фермите за кожи. 

Plovdiv Plaza ще свети в лилаво за "Световния ден на недоносените деца" 

www.plovdiv24.bg | 12.11.2019 | 20:16 
Автор: Екип Plovdiv24.bg 409 PLOVIDV PLAZA мол се присъедини към кампанията за отбелязване на 
Световния ден на недоносените деца – 17 ноември, и всяка вечер от 11 до 17 ноември ще свети в 
лилаво. По традиция всяка година през ноември забележителности и сгради по целия свят, сред които 
Емпайър Стейт Билдинг, Ниагарския водопад, мостът над Босфора, се осветяват в лилаво в чест на 
преждевременно родените бебета и техните семейства. У нас освен търговския център в Пловдив сред 
сградите, специално осветени в неделя, ще са още крепостта Царевец, България Мол в София, 
фонтаните в Правец и сградата на Драматичния театър в Сливен. Специално за всички родени 
преждевременно деца и техните семейства на 17 ноември, неделя, на ниво 2 в PLOVIDV PLAZA се 
организира "Бал на малките герои“, в рамките на който децата може да се включат в "Талантливо 
караоке“ или "Весела работилничка за герои“. А за всички, които искат да подкрепят дейността на 
фондация "Нашите недоносени деца“ е благотворителният базар с ръчно изработени изделия, 
образователни игри и артикули на фондацията. Като част от кампанията в подкрепа на благородната 
кауза от 9 до 30 ноември PLOVIDV PLAZA е домакин и на пътуващата изложба на фондация "Нашите 
недоносени деца“ – "Родени герои. Животът, който предстои". Тя е посветена на правото на 
пълноценен живот на всички недоносени деца и новородени бебета с влошено здравословно 
състояние. Всички посетители на търговския център ще могат да се любуват на фотографиите, заснети 
от известния детски фотограф Калина Арсова "Калина ме снима". PLOVDIV PLAZA и фондация "Нашите 
недоносени деца" канят пловдивчани да посетят изложбата, да се снимат с нея и да споделят 
снимките в социалните мрежи с хаштаг #ПодкрепямМалкитеГерои. Инициативата е посветена на 
усилията на фондацията за създаване на Национална програма за проследяване на здравето на 
недоносените деца до 7 годишна възраст. 

Пропаднала в асансьор има нужда от помощ 

в. България днес | 13.11.2019 | 00:01 

https://www.bgdnes.bg/Article/7860849
https://www.plovdiv24.bg/novini/plovdiv/Plovdiv-Plaza-shte-sveti-v-lilavo-za-Svetovniya-den-na-nedonosenite-913254
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Оцеляла при инцидент с асансьор има нужда от скъпоструваща операция. Мария Ваклинова оцелява 
по чудо преди пет години, когато пада със съоръжението от деветия етаж в София. Приета е в болница 
в много тежко състояние със счупени ребра, разкъсвания на бял и черен дроб, черва, лицево-черепна 
травма, счупени прешлени и пета. Няколко дни е в кома. Въпреки това успява да се пребори. Днес 
Мария ходи на работа, гледа децата си, но все още има травми, заради които трябва да й се направят 
две операции. Ваклинова започна кампания за набавянето на необходимите й 40 хил. лв. В нея се 
включиха и известни актьори като Филип Аврамов. Всеки, който желае, може да помогне на: 
Дарителска сметка в 
Eurobank: IBAN BG 41 BPBI 7940 
40 66 341102 Мария Илиева Ваклинова 
Стр. 10 

Църквата подкрепя трансплантациите само ако приживе донорът е дал съгласие 

www.topnovini.bg | 13.11.2019 | 12:18 
Българската православна църква подкрепя трансплантациите само ако приживе донорът е дал 
съгласие. Това става ясно от позиция на Св. Синод във връзка с донорството и трансплантациите. 
Църквата отстоява своето учение, че човекът е уникална и неповторима идентичност: психотелесна 
свързаност между вечната му душа и неговото тяло, а не просто биологична единица. Човекът не е 
предпоставка на себе си, неговото съществуване е дар от Бога. И въпреки че животът е даден на човека 
така, че той да притежава правото дори да го дари на своя ближен като саможертва пред Бога, 
човешката душа и човешкото тяло принадлежат единствено на самия човек и на Бога, заявяват от Св. 
Синод. Борисов: При успешна донорска операция не само спасяваш живот, но и част от теб 
продължава да живее Църквата възприема донорството, и трансплантациите, като изява на любов, 
защото донорът дарява не просто орган, а живот и надежда. Даряване означава осъзнато, 
ненасилствено и свободно взето решение и съгласието е неприкосновен акт. Българската православна 
църква не приема, че незаявеният отказ трябва да се тълкува като съгласие, защото липсата на отказ, 
освен на възможно съгласие, може да се дължи и на множество други причини - като 
неинформираност, липса на възможност за волеизява, не на последно място - липса на взето решение. 
Започва разпространението на 50 хил. донорски карти Според духовниците при даряването на орган 
задължително трябва да се взима “съзнателното съгласие” на донора, т. е. донорът трябва да осъзнава 
действието си или, ако по някаква причина е изпаднал в мозъчна смърт, свободно и не по принуда да 
е изявил съгласие за взимането на органите му.  По отношение на мозъчната смърт се изисква да се 
гарантира точното спазване на международно приетите критерии за диагностициране на мозъчната 
смърт. Българската православна църква запазва правото да промени своята позиция, при промяна в 
законодателството и закона за трансплантациите. 

"Зелени Балкани" получиха международно отличие за работата си за делфините 

www.dnevnik.bg | Дневник | 13.11.2019 | 13:23 
© Зелени Балкани 
Секретариатът на Споразумението за опазване на китоподобните бозайници в Средиземно море, 
Черно море и прилежащата акватория на Атлантическия океан (ACCOBAMS) отличи с първо място за 
опазване на китоподобните българското неправителствено сдружение "Зелени Балкани". Това се 
случи на проведения миналата седмица в Истанбул седми конгрес на ACCOBAMS. 
"Зелени Балкани" са единственият български партньор в международното обединение за опазване на 
делфините, приет в ACCOBAMS през 2013г. Споразумението за китоподобните в Средиземно и Черно 
море и прилежащата акватория на Атлантическия океан е и официално ратифицирано от Република 

https://www.topnovini.bg/novini/847112-tsarkvata-podkrepya-transplantatsiite-samo-ako-prijive-donorat-e-dal-saglasie
https://www.dnevnik.bg/zelen/2019/11/13/3990795_zeleni_balkani_poluchiha_mejdunarodno_otlichie_za/
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България през 1999г., което означава, че правителството ни е задължено да работи заедно с 
държавите от съседните акватории за опазване на китоподобните. 
Държавите, ратифицирали споразумението, плащат членски внос и съответно се ангажират да спазват 
определени правила и изпълняват решенията, които се взимат по време на срещите на страните по 
ACCOBAMS. Страните-членките изготвят и доклади за изпълнението към Секретариата на 
международното споразумение, но към момента няма механизъм за контрол и санкции. 
За "Дневник" от сдружение "Зелени Балкани" разясниха, че ACCOBAMS работи предимно по 
проучвания и организиране на обучения - например, за смекчаване на взаимодействията с риболова 
и изготвяне на насоки за природосъобразни действия на човека в морска среда. ACCOBAMS има и 
фонд за малки проекти по места за проучване и смекчаване на заплахите за китоподобните и си 
сътрудничи с Европейската комисия и различни научни и неправителствени организации. 
Споразумението е и част от Конвенцията за опазване на мигриращите видове диви животни (Бонска 
Конвенция) под егидата на Програмата за околна среда на ООН. 
Отличието за "Зелени Балкани" 
Представител на "Зелени Балкани" в ACCOBAMS е Димитър Попов. За "Дневник" той разказа за 
отличието, получено от Секретариата на международното споразумение. 
© Зелени Балкани 
Димитър Попов е представителят на "Зелени Балкани" в ACCOBAMS и координатор на проекта на 
сдружението за регионална система за мониторинг на китоподобните. На снимката: Попов при 
участие в самолетно проучване на китоподобните в Средиземно море през 2018 г. 
Той разказва, че като партньор по споразумението , "Зелени Балкани" е организация, която е 
кандидатствала въз основа на своя опит и е призната като работеща за проучване и опазване на 
китоподобните. Статутът се дава след кандидатстване и при поет ангажимент организацията и в 
бъдеще да работи по тази тема. 
Отличието, получено от "Зелени Балкани" миналата седмица, е част от първия конкурс за партньори 
на ACCOBAMS, като темата е била информационни дейности. Сдружение "Зелени Балкани" е 
кандидатствало със своите информационни дейности по проекта си "Натура 2000 - нови хоризонти", 
финансиран от програма "Лайф" на Европейската комисия. В този проект едни от целевите видове за 
популяризиране, като обект на защита от европейската мрежа "Натура 2000", са именно 
китоподобните. 
Димитър Попов разказва още: "За мен важни постижения са участието в самолетните проучвания на 
Черно море през 2013 и 2019 г. и Средиземно море през 2018 г.; проведените вече 5 експедиции в 
териториалните води на България за 2017-2019 г. - не мисля, че има друг такъв набор данни за нашите 
води и обучените доброволци, чрез които това се случва. Както и мониторингът на приулов на 
китоподобни (случайно заплитане в рибарски мрежи), който е важен за оценка на въздействието на 
риболова на калкан върху тях. 

"Добряци" боядисаха в цветовете на дъгата старозагорска забавачка 

www.kmeta.bg | Нина Александрова | 13.11.2019 | 20:01 
Малки и големи се включиха в благотворителна акция и боядисаха оградата на детска градина в Стара 
Загора. Цветовете на дъгата грейната върху "Ален мак". 
"Казват, че в наши дни има дефицит на хора. Хора, които се раздават, хора, които даряват времето си, 
знанията си, уменията си. Нашата инициатива опровергават това твърдение", коментира Меглена 
Бакърджиева, директор на детското заведение. 
Тя благодари на хората участвали в инициативата за тяхната доброта, човечност и готовност да 
приемат предизвикателства, в името на един по-добър свят. 

https://www.kmeta.bg/dobryaci-boyadisaha-v-cvetovete-na-dugata-starozagorska-zabavachka
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Инициативата е по проект на електроразпределителното дружество EVN. Тя е посветена на всички 
нуждаещи се лица или социални групи, неправителствени организации, сдружения с 
общественополезна дейност, домове за деца и възрастни и други нетърговски организации. 
Участниците в доброволческите акции се наричат "добряци" - хора със златни сърца. 

Малки бургазлии се включиха в инициативата „Опознай професията“ 

www.zonaburgas.bg | 14.11.2019 | 11:53 
Близо 320 малчугани от основния корпус и филиала надетска градина „Ханс Кристиан Андерсен” в к-с 
„Лазур” с директор г-жа ДаниелаАтанасова участваха в четиристепенното превантивно занимание 
„Опознайпрофесията”, проведено за първи път в учебното заведение. Заниманието стартира с учебна 
тревога за пожар иевакуация на подрастващите и персонала от двете сгради на детската градина 
набезопасно място. Проведени бяха : преглед на времето за евакуация, допуснатитегрешки и 
начините за отстраняването им. Във втората част на инициативата савключиха служителите от Първа 
Районна служба по пожарна безопасност и защита нанаселението – Бургас, като лично началника й 
главен инспектор Николай Николаевзапозна малчуганите със спецификата в облеклото на 
огнеборците, оборудването напротивопожарни автомобил и детайли при гасенето на огнените 
пламъци. С огроменвъзторг децата посрещнаха две събития, в които някои от тях се включиха, 
катомлади огнеборци – демонстрационно гасене с различни по вид водни струи иизползването на 
пожарогасител с въглероден диоксид. Главен инспектор Николаевразреши някои от малчуганите да 
изпробват елементи от облеклото на огнеборците,като особен интерес предизвикаха защитните каски 
и дихателни маски, с коитопожарникарите си подсигуряват свеж въздух в задимените помещения. В 
третия етап на превантивното занимание първадолекарска помощ демонстрираха специалистите от 
Българския червен кръст, коитообучиха малчуганите в обездвижването на счупен крайник и 
бинтоването на рана вобластта на главата. На малчуганите бяха разяснени видовете 
наранявания,счупването на кости, възможностите за спиране на кръвотечение от носа, както 
итермичните изгаряния, каквито могат да бъдат придобити в случай на пожар.Доброволци от детска 
градина „Ханс Кристиан Андерсен” в к-с „Лазур” себеотверженоиздържаха демонстрацията на 
видовете превръзки, попивайки информацията,предоставяна им от специалистите от БЧК – Бургас. В 
заключителната четвърта фаза на превантивнозанимание „Опознай професията”, се включиха пътни 
полицаи и служители отмоторизирано звено „Сигма” към сектор „Пътна полиция” при ОДМВР – 
Бургас, кактои служители от „Охранителна полиция” при Пето Районно управление – Бургас, 
коитодемонстрираха отличителните белези в своята униформа. Пътните полицаи показа 
специфичнотоси оборудване, сред които стоп-палката и дрегера за употреба на алкохол, а 
охранителнитеполицаи оборудването, използвано в определени случаи / защитен шлем и щит,палка, 
белезници и пистолети/. Децата се впечатлиха от звуковата и светлиннасигнализация, демонстрирана 
от автомобилите и моторите на служителите на реда,като се запознаха с особеностите при 
движението на колите със специален режим. Сподели 0TweetСподели 

Ученици масово се включват в кауза за ловешката болница 

www.kmeta.bg | Нина Александрова | 14.11.2019 | 12:06 
Ученици от ловешките училища масово се включват в благотворителна инициатива на Инър 
Уиил клуб - Ловеч. Тя е за подпомагане на отделението по неонатология в Многопрофилната 
болница за активно лечение в Ловеч. Близо 20 трилитрови бутилки с капачки донесоха вчера в 
центъра на града ученици от ОУ "Васил Левски". Децата от първи до седми клас се включиха с 
ентусиазъм в събирането на пластмасови капачки. Не за първи път училището участва в 
благотворителни каузи. 
Председателят на Инър Уиил клуб - Ловеч, Росица Милчева благодари на децата. 

https://www.zonaburgas.bg/malki-burgazlii-se-vklyuchiha-v-initsiativata-opoznay-profesiata/
https://www.kmeta.bg/uchenici-masovo-se-vklyuchvat-v-kauza-za-loveshkata-bolnica
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Инициативата стартира през есента с поставянето на метално сърце в центъра на града, срещу 
катедралния храм. "Община Ловеч разреши да ползваме мястото безвъзмездно за тази 
инициатива. Радваме се, че много училища откликнаха на идеята със средствата от капачките 
да помогнем на отделението по неонатология, каза Милчева. Това е само част от техен проект 
за оказване на помощ на отделението за недоносени деца. "Вече 10 години от създаването на 
клуба се опитваме да помагаме. След осигуряване на средства ще проведем разговор с екипа 
на отделението за това как да се инвестират", каза Росица Милчева. 

Изложба в Добрич представя историите на недоносени бебета 

www.dobrichonline.com | 14.11.2019 | 12:58 
Статистика на Фондацията „Нашите недоносени деца“ сочи, че в България над 6 000 бебета годишно 
се раждат преждевременно Пътуващата изложба „Родени герои – животът, който предстои“ цели да 
привлече вниманието на обществото към все по-актуалния проблем за недоносените деца. В Добрич 
тя може да бъде разгледана от 14 до 22 ноември на ул. „България“, между Художествената галерия и 
Международния колеж.  В експозицията са включени 36 фотографии, заснети от известния детски 
фотограф Калина Арсова. Те носят специални послания и насочват към нуждата от дългосрочно 
проследяване на здравословното състояние на децата, родени твърде рано и с ниско тегло. През май 
2019 г. Фондацията „Нашите недоносени деца“ внесе в Министерството на здравеопазването проект 
за създаване на „Национална програма за проследяване здравето на недоносените деца“. 
Припомняме, че фондацията събира средства за транспортна количка, която е била дарена заедно с 
високотехнологичния кувьоз от организацията за Многопрофилната болница за активно лечение в 
Добрич. Благодарение на съвместна инициатива на Асоциацията на банките в България и Фондацията 
“Нашите недоносени деца” Неонатологичното отделение получи високотехнологичен транспортен 
кувьоз. Апаратурата служи за безопасно транспортиране на високо рискови новородени, както и за 
полагането на адекватни грижи за децата в най-тежко състояние.  От организацията са дарили и 
транспортна количка, за да отговорят на изискванията за съвременно транспортиране на нуждаещите 
се бебета. От фирма Дъчмед Интернешанъл са направили отстъпка на закупената апаратура и са 
отсрочили заплащането на транспортната количка до 31 декември. Тя трябва да бъде заплатена до 
края на 2019 година. Общата й стойност е 7 968 лева. Към момента благодарение на дарители са 
събрали 3 820 лева. До края на тази година фондацията трябва да набави сумата  от 4 148 лева. 
Желаещите да дарят, могат да го направят (ТУК) Коментирай Сподели 

Великотърновските ротарианци провеждат благотворителна вечер за реализирането на 
проекта „Плод за капка кръв“ 

www.regnews.net | 14.11.2019 | 13:18 
Тази вечер в 18.30 часа крепостта „Царевец” ще бъде оцветена в синьо. Поводът е 14 ноември – 
Световният ден за борба с диабета. Инициативата е на Ротари клуб – Велико Търново, и Общината в 
старата столица. Синьото е и цветът на най-голямата хуманитарна организация в света Ротари 
Интернешънъл. Превенцията за диабет е част от мащабен проект „Плод за капка кръв” на Ротари клуб 
– Велико Търново. Той включва изследванвето на кръвната захар на  1147 деца от първи до трети клас 
в ОУ “Св. Патриарх Евтимий”, ОУ “Бачо Киро” и  СУ “Емилиян Станев” Проектът се реализира с 
изключителната подкрепа на Община Велико. Той стартира преди дни с обучението на медицински 
специалисти от общината, които се запознаха с новостите около лечението на коварното заболяване. 
По данни на  Министерство на здравеопазването, диабетът представлява хронично заболяване, 
придобиващо характера на световна епидемия, тъй като от него страдат над 360 милиона души. В 
световен мащаб на всеки 10 секунди двама души се разболяват от диабет, а  един човек умира. 
Годишно 7 милиона души се разболяват от диабет, от тях 70 000 са деца. СЗО предвижда към 2030 г. 

https://www.dobrichonline.com/novini/55490/izlozhba-v-dobrich-predstavya-istoriite-na-nedonoseni-bebeta
https://www.regnews.net/news/15737301837148/velikotarnovskite-rotariantsi-provezhdat-blagotvoritelna-vecher-za-realiziraneto-na-proekta-plod-za-kapka-krav-
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над 500 милиона души да бъдат засегнати от диабет. В България според статистиката от това 
заболяване страдат около 500 000 души. 40 % от хората обаче не знаят, че имат диабет. Партньори в 
реализацията на проекта освен Общината, са Националната асоциация на децата и младите хора с 
диабет, Ротаракт и Интеракт клубовете във Велико Търново. Тази вечер великотърновските 
ротарианци провеждат благотворителна вечер, чиято цел е набиране на средства за реализиране на 
дейности по проекта „Плод за капка кръв”. -- 

Фотоизложба разказва за историята на големите дарители на Пловдив 

www.citybuild.bg | 14.11.2019 | 16:00 
Чрез тяхната благотворителност под тепетата са построени църкви, училища и болници.   Уникални 
старинни фотографии и вдъхновяващи примери за благородство показва новата изложба на вестник 
„Марица“ и „Хермес медия“. Експозицията, която е част от традиционната културна кампания 
„Пловдив през годините“, е посветена на големите дарители под тепетата и региона. Тя е представена 
в 20 табла, разположени на входа за Цар Симеоновата градина, до фонтаните в близост до Военния 
клуб.     Във фотографските пана са нагледно показани щедрите дарения, извършени от духовници, 
просветители и държавници като Иван Евстр. Гешов, Екзарх Йосиф, отец Кирил Нектариев, Христо Г. 
Данов и други. Наред с тях са представени и големите индустриалци и търговци, които развиват 
мащабна социална дейност като Кудоглу, братята Христо и Евлоги Георгиеви, Стефан Обрейков и 
други.   Изложбата „Дарителите“ разкрива интересни факти за знаменития род Чалъковци, с чиито 
средства са построени почти всички храмове в Стария град, и които изнасят на гърба си борбата за 
църковна и национална независимост през XIX век. Представени са делата на женските 
благотворителни дружества „Майчина грижа“ и „Подкрепа“, които в началото на миналия век отварят 
безплатни трапезарии за бедни деца, летни лагери и лечебни заведения. 

Коледни картички и календар предлагат благотворително от Карин дом 

www.varnautre.bg | 14.11.2019 | 16:30 
Коледни картички, календар за 2020 и идеи за подаръци предлагат децата и екипът на Карин дом в 
рамките на благотворителна коледна кампания. По време на “голямото рисуване” децата се 
размечтаха за различни подаръци и много се зарадваха, че този любим празник наближава. 
Занималнята в Карин дом беше превърната в арт-ателие, а децата много бързо влязоха в ролята на 
умели художници и трудно се разделиха с четките и боите. С децата рисуваха Стели Чакърова, автор 
на очарователната визия на фестивал “Усмихни се, Карин дом” 2019 и варненският художник Николай 
Русев. Коледният календар за 2020г. е вдъхновен от Монтесори философията и дългогодишния опит 
на нашите педагози в прилагането на метода, както при обучението на деца със специални 
потребности, така и при всички деца още от ранна възраст. Със средствата от кампанията, Карин дом 
ще стартира програма ,,Шанс за равни възможности”. Целта е специалистите от центъра да предложат 
безплатни консултации и помогнат деца, които имат забавяне в областите на развитие, затруднения в 
общуването, както и с вече диагностицирано състояние. В програмата ще могат да се включат напълно 
безплатно семейства, както от Варна, така и от страната. Картички и календари на Карин дом много 
скоро ще могат да намерят и в популярни магазини и заведения, както и на предстоящи коледни 
базари. Ще гостуваме и на компании, в офисите на които ще представим освен картичките и 
календарите ни, но и кулинарната книга на Карин дом “Семейно готвене по Монтесори”, 
образователни карти за родители, топли шалове и коледни сладки и играчки и още изненади… 

11 читалища от областта с дарение от голям производител на бои и лакове 

в. Ловеч Прес | 15.11.2019 | 00:01 

http://www.citybuild.bg/news/fotoizlozhba-razkazva-istoriiata/40760
http://www.varnautre.bg/2019/11/14/133167/коледни-картички-и-календар-предлага
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11 читалища от Ловешка област ще получат дарение от голям роден производител на бои и лакове. 
Русенската фирма стартира благородна дарителска кампания под наслов "За цветни читалища", в 
която ще предостави безвъзмездно на културните институции необходимите им за ремонтни 
дейности материали от своята производствена номенклатура. 
От община Ловеч читалищата са шест: "Събуждане - 1927 г.и -с. Малиново, "Паисий -1896 г." -с. 
Александрово, "Христо Ботев -1928 г." - с. Пресяка, "Христо Ботев - 1925 г." - с. Лешница, "Васил Левски 
- 1929 г." - с. Умаревци, Ловчанско читалище "Наука - 1870 г.-, "Хлевенец 1919 г." - с. Хлевене. 
От община Троян са одобрени пет читалища: градското "Наука - 1870 г.и, "Просвета -1927 г." - с. 
Чифлик, "Изгрев -1926 г." - с. Бели Осъм, Творчество -1928 г," - с. Балканец, и "Зора -1922 г." - с. 
Терзийско. 
Народно читалище "Наука -1870 г." в Троян вече получи своето дарение - различни видове 
бързосъхнещ емайллак, лазурен лак, боя "Мефисто", лепило и грунд. Общата стойност на дарението 
е 328.55 лв. Материалите ще бъдат използвани за освежаващи ремонтни дейности в Детския отдел на 
читалищната библиотека и други читалищни помещения. 
14.11.2019 г. 
Стр. 2 

Британско посолство и сдружение "Тук-Там" създадоха Алумни клуб на българите, 
завършили университет в Обединеното кралство 

www.mypr.bg | 14.11.2019 | 18:38 
На 12-ти ноември 2019 г. в резиденцията на британския посланик в София Британско посолство и 
сдружение "Тук-Там", най-голямата общност на българи с образователен и професионален опит в 
чужбина, поставиха началото на клуб, обединяващ випускници на британски университети.  
Клубът приема за членове българи, които имат завършено висше образование (степен бакалавър, 
магистър или доктор) от университет в Обединеното кралство и които, независимо къде се намират 
по света, имат желание да се запознаят с други българи с подобен опит. 
"Обединеното кралство е предпочитана дестинация за българските студенти. Тази популярност е 
отражение на силата на британското образование, което вярвам, че помага на студентите не само да 
се учат, но и да мислят независимо и още повече, да мислят как да допринесат за обществото като 
цяло. Затова и толкова се радваме да подкрепим създаването на този клуб, който не само ще свързва 
българската диаспора с родината, но и ще предостави възможности на своите членове за създаване 
на нови приятелства, кариерно и бизнес развитие и доброволчество", сподели Н.Пр. Ема Хопкинс. 
"Желанието ни е клубът да бъде активен благодарение на всеки един член, който да споделя, 
предлага, организира и участва в неговата дейност. Алумни клубът е общност, целяща да създаде 
платформа за професионални и приятелски контакти, както и да допринесе чрез опита и познанията 
на своите членове за подобряване на цялостната среда в България. Ние вярваме, че общности от такъв 
вид вдъхновяват и дават възможности на своите членове да допринасят България да бъде едно още 
по-добро място за живеене", добави Христо Бояджиев, основател на "Тук-Там". 
Въпреки липсата на официални данни основателите знаят, че българите, завършили висшето си 
образование в Обединеното кралство, са много, и вярват, че знанията и опитът, които те са натрупали 
по време на обучението си, ги обединява и предразполага за сформиране на общност. 
Партньоски организации на UK Alumni Club Bulgaria са Британско-българската бизнес асоциация 
(BBBA), Британски съвет, Българска Чийвнинг асоциация и Асоциация на българите учили във 
Великобритания (ABSB). 
Повече информация за Алумни клуба на българите, завършили университет в Обединеното кралство, 
може да намерите на http://ukalumni.tuk-tam.bg/, както и на уеб страницата на "Тук-Там" - https://tuk-
tam.bg/uk-alumni-club-bulgaria/. 

https://www.mypr.bg/news/communications/Britansko-posolstvo-i-sdruzhenie-Tuk-Tam-sazdadoha-Alumni-klub-na-balgarite-zavarshili-universitet-v-Obedinenoto-kralstvo-25576/
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С концерт набират средства за малък шампион в кома 

www.kmeta.bg | Нина Александрова | 14.11.2019 | 18:51 
Десетки малки и големи изпълнители ще се включат в благотворителния концерт "Заедно за Ванко", 
с който се набират средства за лечението на 14-годишния състезател по кикбокс Иван Добромиров 
Тодоров. Малкият талант и шампион при подрастващите е в будна кома след катастрофа на 17 юни на 
един от най-опасните участъци край Варна - Т-образното кръстовище за с. Долище, при която загуби 
майка си и баба си. За лечението и рехабилитацията му в клиника в Германия са нужни 78 000 евро, 
които баща му заедно с близки и приятели опитва от месеци да събере. 
Концертът на 18 ноември е поредната инициатива в подкрепа на Ванко и семейството му. Той ще се 
проведе в Grand Mall от 18 ч. с участието на звездите от "Тутурутка", мага Арсен, народната певица 
Мария Иванова и Атанас Кателиев - победител в "Гласът на България". Първи в спектакъла ще се 
включат съотборниците на Ванко от Спортен клуб по кикбокс и муайтай "Боил", където той тренираше. 
На сцената ще се изявят Гайдарският оркестър, певци и изпълнители от Националното училище по 
изкуствата "Добри Христов", деца от Арт работилничка "Златни ръчички", център "Мама знае - 
занималня за деца в твоя град", Център за изкуства "ПИ Арт", най-малките от танцовия състав 
"Маргаритка". В пъстрата програма се включват клуб "Огледало" с класически танци, 
темпераментните танцьори от клуб "Фолклорна магия", Ориент клуб "Халея", "Весели щурчета", деца 
от "Роберта балет" и формация "Балкански ритми", певците от Angel voices. 
Ефектни изпълнения ще покажат Варненската айкидо академия и Акробатичен клуб "Акро старс". 
Специален участник е Работилничка "Щастие", а ярък финал на спектакъла ще сложат майсторите на 
огненото шоу от "Палячи". 
Всеки може да изрази своята съпричастност и да даде своя принос за Ванко, като се включи с дарения 
в акцията. В Grand Mall ще бъдат разположени кутии за дарения и ще има информация за 
дарителските сметки. На благотворителния концерт са поканени всички, които могат и имат желание 
да помогнат с каквото могат, за да може едно дете да получи шанс за бъдещето си. 

Сатирата дари средства за АГО в Перник 

www.19min.bg | 14.11.2019 | 18:55 
Екипът на Сатиричния театър се присъедини към благотворителната акция за събиране на средства за 
ремонт на Акушеро-гинекологичното отделение на Многопрофилната болница за активно лечение 
"Рахила Ангелова" - гр. Перник. След изиграното на 11 ноември представление на "ВЕЧЕРЯ ЗА 
ТЪПАЦИ" директорът на театъра Калин Сърменов се обърна с призив към зрителите да проявят 
съпричастност към дарителската кампания. Още същата вечер бяха събрани 1 007 лв., които ще бъдат 
предадени на инициаторите на акцията Венеция Данаилова и Катрин Богданова. Гинекологичното 
отделение на лечебното заведение в Перник е в плачевно състояние и се нуждае от основен ремонт, 
като за това са необходими между 250 000 - 300 000 лв. 

"Слънчеви ноти" с грамота от президента Радев 

www.kmeta.bg | Нина Александрова | 14.11.2019 | 19:06 
Две поредни години 2018 и 2019 със съдействието на "Мол Русе", вокално студио "Слънчеви ноти" с 
ръководител Наталия Константинова, проведе самостоятелен коледен концерт, придружен с коледен 
базар, на който се продаваха ръчно изработени коледни украси и картички от децата и техните 
семейства. Децата сами продаваха изделията си. През 2018 г. се събраха 675 лв., а през 2019 г. 1122 
лв. и бяха изпратени на "Българската Коледа". Родителите са инициативни и вече имат идея как да 
подобрят работата така, че през тази година да се съберат повече средства. С инициативата си 
даровитите деца искат да дадат добър пример на връсниците си, както и с труда си да помогнат на 
една добра кауза, доказала се през годините. 

https://www.kmeta.bg/s-koncert-nabirat-sredstva-za-maluk-shampion-v-koma
https://19min.bg/news/4/122315.html
https://www.kmeta.bg/slunchevi-noti-s-gramota-ot-prezidenta-radev
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В компанията на звезди български музиканти 

12-годишният Ренцо свири благотворително за Детска онкохематология 
в. Марица, Пловдив | Румен ЗЛАТАНСКИ | 15.11.2019 | 00:01 
Благотворителен концерт на звездните български музиканти -цигуларите проф. Ангел Станков и проф. 
Йосиф Радионов, акомпанирани на пиано от Зорница Радионова, и клавирното дуо проф Дора и 
Анастас Славчеви, ще се проведе на 12 декември от 18 часа във Военния клуб. Събитието е в полза на 
дарителска кампания "Най-доброто за нашите деца и онкоболни". 
Набраните средства ще бъдат предоставени интегрално за строителството на нов педиатричен и 
онкохематологичен комплекс на територията на База 2 на Университетската болница "Свети Георги", 
град Пловдив. 
В концерта ще вземе участие и младият талантлив цигулар Ренцо Ставрев. Той е само на 12 години, но 
вече е носител на много награди от наши и международни конкурси. Възпитаникът на НУМТИ "Добрин 
Петков" свири на два музикални инструмента - цигулка и виолончело. Носител е на награди от 
международни конкурси. 
Билети за благотворителната проява се продават в билетен център на Община Пловдив, каса МаскАрт 
в ДК "Борис Христов", в Туристическия информационен център go Римския стадион, цялата мрежа на 
Ивентим.бг и онлайн. 
14.11.2019 
Стр. 11 

Германци дариха 20 000 лева за ремонт на Акушеро-гинекологичното отделение на МБАЛ 
"Иван Рилски"-Горна Оряховица 

www.focus-news.net | 14.11.2019 | 23:08 
Велико Търново. Благотворители от Германия посетиха вчера МБАЛ "Иван Рилски" в Горна Оряховица, 
месеци след като за пореден път дариха голяма сума пари за ремонт в лечебното заведение. Това 
съобщиха за Радио "Фокус"-Велико Търново от пресцентъра на лечебното заведение. Юрген Мюлер и 
съпругата му Риа Мюлер посетиха Акушеро-гинекологичното отделение, където с над 20 000 лева са 
извършени ремонти на операционната зала и една от стаите за пациентки в гинкологичния сектор. 
Ремонт на операционната зала не е правен от над 30 години, споделиха от персонала. 
Немските дарители, придружавани от доброволката Изабел Шимидова, бяха посрещнати от 
управителя на болницата д-р Иван Иванов и началникът на АГО д-р Михаил Милатович. Гостите 
останаха удовлетворени от огледа на реновираните помещения. 
От началото на януари до 1 ноември 2019 г. през гинекологичения сектор на АГО са преминали 650 
пациентки от региона. Средствата идват от немската фондация "Децата се нуждаят от мир" в град 
Хехинген, като са набрани по няколко линии. Част от тях са осигурени от служители на известна немска 
фирма, които заделят процент от заплатите си за благотворителност, друга част - от благотворителни 
концерти, а още средства са събрани от дарителници, поставени в големи вериги супермаркети. 
Юрген и Риа Мюлер подпомагат за четвърти път стационара в Горна Оряховица със средства на две 
неправителствени организации, като помощта надхвърля 42 000 лева. 
През миналата есен за 6 000 лева бяха ремонтирани ремонтирани две стаи, монтиран окачен таван в 
санитарния възел и ремонтирана ВиК системата в Родилно отделение.  
През 2017 година дарителите осигуриха средства за основен ремонт на боксовете в кърмаческия 
сектор на Детско отделение, бе ремонтирана и модернизирана млечната кухня, и оборудвана с нови 
електроуреди. 
В Детско отделение бе направен основен ремонт и на санитарните възли. Германците ще гостуват в 
България до края на седмицата като те ще посетят и Празника на еленския бут и ще се срещнат с 
представители на местната управа в Елена. 

http://focus-news.net/news/2019/11/14/2719730/germantsi-dariha-20-000-leva-za-remont-na-akushero-ginekologichnoto-otdelenie-na-mbal-ivan-rilski-gorna-oryahovitsa.html
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Луиза ТРАНЧЕВА 

БЪЛГАРСКАТА КОЛЕДА ПОМОГНА НА 255 ДЕЦА 

в. Телеграф | 15.11.2019 | 00:01 
На 255 болни деца е помогнало 16-ото издание на инициативата под егидата на държавния глава на 
България "Българската Коледа". 
Това става ясно от сайта на инициативата. В сряда президентът Румен Радев обяви, че в края на месеца 
стартира новото, 17-о издание, като посочи, че благотворителната кампания показва, че когато има 
кауза и себеотдадени хора, дори и с минимални средства може да се постигне голям ефект. 
"Благодаря ви, че приемате "Българската Коледа" за своя кауза. Нека не забравяме, че благородството 
е сила", обърна се Радев към партньорите в кампанията и допълни: "Българската Коледа" показва, че 
нашето общество може да се обединява около непреходни, общочовешки ценности и това е и най-
голямата сила на тази инициатива." При предното издание на инициативата са били събрани близо 2 
млн. лева. 
Стр. 8 

Работилница за сувенири дарява средства на кухнята за бедни в Благоевград 

Работилница за сувенири организираха от Православния информационен център в Благоевград. 
Изработеното от доброволците ще може да се закупи на традиционен благотворителен базар. 
Събраните средства ще бъдат предоставени на кухнята за бедни в Благоевград. 
www.bnt.bg | 15.11.2019 | 09:11 

Данъчни играха в пиеса, дариха 3780 лв за детска онкохематология 

www.plovdiv-online.com | 15.11.2019 | 10:58 
Служители от териториална дирекция на НАП Пловдив се представиха като талантливи артисти и 
поставиха комедийната пиеса от Ст. Л. Костов „Женско царство“, в препълнената зала на читалище 
„Христо Ботев“. С представлението Дирекцията подкрепи благотворителната кауза на УМБАЛ „Свети 
Георги“ ЕАД – Пловдив „НАЙ-ДОБРОТО ЗА НАШИТЕ ДЕЦА И ОНКОБОЛНИ“, за построяването на нов 
педиатричен и онко-хематологичен комплекс. Сред зрителите беше и ръководството на Националната 
агенция за приходите в лицето на г-жа Галя Димитрова – изпълнителен директор, г-жа Милена 
Кръстанова – зам.-изпълнителен директор и г-н Гавраил Забуртов – главен секретар. Със събитието 
служителите от Националната агенция за приходите в Пловдив отбелязаха и предстоящия си 
професионален празник 16 ноември - Деня на Свети апостол и евангелист Матей. Г-жа Димитрова и 
директорът на ТД на НАП Пловдив Венелин Найденов дариха чек за 3780 лева на проф. Иванов - 
председател на организационния комитет на дарителската кампания. Те поздравиха театрален 
колектив „Пловдив“ за отличното представяне и за благородното начинание да подкрепят 
инициативата „НАЙ-ДОБРОТО ЗА НАШИТЕ ДЕЦА И ОНКОБОЛНИ“. 

Децата със специални потребности ще имат нов двор с уреди за игротерапия в Бургас 

www.focus-news.net | 15.11.2019 | 11:11 
Бургас. Децата със специални потребности ще имат нов двор с уреди за игротерапия. Това съобщиха 
от пресцентъра на Община Бургас. Каузата обединява Ротарианската общност в град Бургас. Децата 
със специални потребности, които посещават бившето помощно училище "Отец Паисий" в град Бургас, 
ще имат възможност за специализирани игри и физическа активност на открито. Училището е 
преустроено като Център за специфична образователна подкрепа. В него се обучават около 100 деца.  
Проектът "Подарете ни детство, за да почувстваме света" е предвиден да се реализира на няколко 
етапа. Първият е завършен и ще се открие на 15.11.2019 година в 11.00 часа. Той се реализира от 

http://news.bnt.bg/bg/a/rabotilnitsa-za-suveniri-daryava-sredstva-na-kukhnyata-za-bedni-v-blagoevgrad
https://www.plovdiv-online.com/kultura/item/103485-danachni-igraha-v-piesa,-dariha-3780-lv-za-detska-onkohematologiya
http://focus-news.net/news/2019/11/15/2719853/detsata-sas-spetsialni-potrebnosti-shte-imat-nov-dvor-s-uredi-za-igroterapiya-v-burgas.html
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Ротарианската общност в град Бургас със съдействието на Инъруил Бургас и на Община Бургас. 
Финансира се от дарения и клубни средства.  
На откриването са потвърдили присъствие Президентите на Ротари клубовете в града, президента на 
Инъруил Бургас, Кмета на Община Бургас г-н Димитър Николов, зам. Кмета г-жа Йорданка Ананиева , 
общински съветници, общественици и граждани , съпричастни към каузата. Всички са добре дошли. 

БЧК и световна верига ресторанти ще помагат на нуждаещи се български деца 

www.focus-news.net | 15.11.2019 | 11:16 
София. За девета поредна година стартира традиционната съвместна Коледна благотворителна 
кампания на БЧК и "Самекс" ЕООД (KFC, Dunkin Donuts §Nordsee) в подкрепа на Програма "Топъл обяд" 
в училище. Това съобщиха от пресцентъра на БЧК. 
От 15 ноември 2019 г. до 8 януари 2020 г., в рамките на международната програма Add Hope, 
служителите във веригите ресторанти за бързо хранене в цялата страна отново ще набират средства 
за осигуряване на безплатна храна в училище за нуждаещи се деца от социално-слаби семейства.  
Средствата ще се даряват чрез отчисления на процент от продажбата на собствени продукти на 
компанията и от дарения на клиенти и служители на касите в ресторантите от трите вериги на 
територията на страната. До момента "Самекс" ЕООД е дарила над 420 000 лв., с които са осигурени 
над 210 000 безплатни обяда през учебната година. 
През учебната 2019/2020 г. 1 663 нуждаещи се деца ще получават всеки учебен ден безплатна топла 
храна в училище на територията на 24 области в страната. Програмата, която се реализира 15 поредни 
години има за цел да се подпомогне физическото развитие на деца в неравностойно положение и 
чрез топлия обяд те да се върнат в класните стаи. Осигуряването на храна за някои особено уязвими 
ученици чрез включването им в проектите "Топъл обяд" е стимул и възможност те да посещават 
редовно учебните занятия. До сега програмата е обхванала 17 500 деца от цялата страна. 

Карин дом-Варна обяви конкурс за проектиране на новата си сграда 

www.dnesplus.bg | 15.11.2019 | 13:18 
Започна архитектурен конкурс за проект на нова сграда на Карин дом, научи Moreto.net. 
На 19-ти ноември от 10:30ч в Община Варна - Зала "Варна", Фондация Карин дом ще обяви отварянето 
на международен архитектурен конкурс за идеен проект на нова сграда на Карин дом. 
В срещата очакваме да се включат представители на Община Варна. От страна на Карин дом ще се 
включат: Мая Донева (изпълнителен директор на Карин дом), Веселина Василева (координатор на 
проекта), адвокат Цвета Стоева и архитект Явор Панев (консултанти по организацията на конкурса), 
които ще представят визията за новата сграда и стартирането на конкурса. 
Конкурсът цели да намери най-вдъхновения, иновативен и в същото време функционален и подходящ 
проект за нова сграда на Карин дом, която да бъде модел за услуги за деца със специални нужди и 
техните семейства и да включва обучителен център, чрез който този модел да се разпространява. 
Необходимостта от преместване на Карин дом се налага поради трудностите за развитие на дейността 
в сегашната сграда. 
Конкурсът се реализира в партньорство с Камарата на архитектите и Съюза на архитектите в България. 
Целият проект е възможен благодарение на Община Варна, която предостави парцел, и на датските 
Фондации Велукс, които финансират строителството на новата сграда. Парцелът е с площ 2450 м2, 
разположен в разширената централна част на Варна в непосредствена близост до идеалния център на 
града - между улиците "Дойран" и "Кирил Шиваров" 
С новата сграда и прилежащото дворно пространство Карин дом цели: 
-да създаде среда за ранно детско развитие, която да подкрепя деца и семейства; да предостави 
комплексни услуги за деца със специални нужди и техните семейства, които да развиват потенциала 

http://focus-news.net/news/2019/11/15/2719847/bchk-i-svetovna-veriga-restoranti-shte-pomagat-na-nuzhdaeshti-se-balgarski-detsa.html
http://dnesplus.bg/News.aspx?n=909019
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на децата и подпомагат тяхното успешно приобщаване в детска градина, училище и общество; да 
създаде пространство за учене за деца, родители, студенти и специалисти, като споделя своите добри 
практики; да е център за обмен на знания и изследователска дейност с университети и доставчици на 
услуги от страната и чужбина; 
-да е място за събития и кампании, които да носят духа на добротворчество и толерантност. 
В конкурса могат да участват български и чуждестранни лица или техни обединения с архитектурна 
проектантска правоспособност в съответната държава на регистрация. Повече информация за 
конкурса за проектиране на новата сграда на Карин дом очаквайте на специално създадената за целта 
страница, както и тук. /moreto.net 

Сертификати на успешно преминалите квалификационен курс за работник в "Социалното 
кафе" бяха връчени в Сливен 

www.focus-radio.net | 15.11.2019 | 14:08 
В новото "Социално кафе" Сливен на официална церемония бяха връчени сертификати на успешно 
преминалите квалификационен курс за Работник в Социално кафе. Това съобщиха от фондация 
"Милосърдие". Обучението е по проект "Мило сърце" на фондация "Милосърдие", финансиран от 
Обществен дарителски фонд Сливен. 
Сертификатите бяха връчени от зам. кмета на Община Сливен Пепа Чиликова. 
Курсът на обучението се проведе от Регионален център за икономическо развитие. В обучението 
участват четири лица с увреждания от Дневен център за пълнолетни лица. 
Обучението в 100 часа, като 40 часа по теория и 60 часа практика. Участниците в курса бяха запознати 
с всички теоретични теми и практически, които се проведоха в оборудваното "Социално кафе". 

Започва Коледната благотворителна кампания "Топъл обяд" в училище 

www.dariknews.bg | Рафие Шерифова | 15.11.2019 | 14:23 
Започва Коледната благотворителна кампания на Българския червен кръст и заведения за бързо 
хранене в подкрепа на програмата "Топъл обяд" в училище. Това съобщиха от БЧК. 
Кампанията започва от днес и ще продължи до 8 януари 2020 г.  
Събраните средства ще се даряват чрез отчисления на процент от продажбите и от дарения на клиенти 
на касите в ресторантите от три вериги на територията на страната. 
До момента компанията, представляваща заведенията за бързо хранене, е дарила над 420 000 лв., с 
които са били осигурени над 210 000 безплатни обяда през учебната година. 
През учебната 2019/2020 г. всеки учебен ден 1 663 нуждаещи се деца ще получават безплатна топла 
храна в училище на територията на 24 области в страната.  
Осигуряването на храна за някои особено уязвими ученици чрез включването им в проектите "Топъл 
обяд" е стимул и възможност те да посещават редовно учебните занятия. 
Досега програмата е обхванала 17 500 деца от цялата страна. 

Отново търсят доброволци за "Изплети топлина" в Стара Загора 

www.e-novinar.com | actualno.com | 15.11.2019 | 15:21 
Доброволци с добри сърца и сръчни ръце търсят в Стара Загора за кампанията "Изплети топлина". В 
нея от цялата страна се включват умрелите с иглите, които плетат шапки, шалове, ръкавици и чорапи, 
които след това фондация "Има начин" предоставят на хора без покрив над главата си, в домове за 
временно настаняване, кризисни центрове, кухни за бездомни, социални, старчески и детски домове. 
Желаещите да се включат е важно да знаят, че се приемат само ръчно 
Ключови думи : стара загора, изплети топлина, доброволци 

http://focus-radio.net/%d1%81%d0%b5%d1%80%d1%82%d0%b8%d1%84%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d1%83%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%88%d0%bd%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%ba/
https://dariknews.bg/novini/bylgariia/zapochva-kolednata-blagotvoritelna-kampaniia-topyl-obiad-v-uchilishte-2197723
http://e-novinar.com/news/otnovo-tarsiat-dobrovoltci-za-izpleti-toplina-v-stara-zagora%C2%A0_5856449.html
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Доброволци почистиха природен парк „Сините камъни” 

www.trud.bg | 15.11.2019 | 15:31 
Доброволци участваха в есенното почистване на природен парк „Сините камъни”, съобщиха от екипа 
на държавния парк. За разлика от предишни акции, в тази са се включили деца и ученици от града, 
които са лакирали елементи от детски кът „Кълвача” в местността Карандила. Най-малките участници 
в почистването на защитената природна територия и освежаването на детския кът „Кълвача“.Преди 
почистването всички участници са получили ръкавици, чували и вода. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Докладът с медийния мониторинг е създаден в рамките на проект „Дарителство за промяна“ с 
финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското 

икономическо пространство (ЕИП). Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от БДФ и 
при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище  

на Финансовия механизъм на ЕИП и Оператора на Фонд Активни граждани България. 
 
 

Проектът „Дарителство за промяна“ се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 105 000 EUR, 
предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната 

цел на проект „Дарителство за промяна“ е изграждане на капацитет на гражданските организации за нови 
и устойчиви партньорства с бизнеса и институциите. Подходът адресира дарителството като форма на 

взаимодействие и споделяне на ценности, принципи и отговорност за постигане на желана промяна. 
 

https://trud.bg/доброволци-почистиха-природен-парк/

