
СЪДЪРЖАНИЕ

Медиен мониторинг 02- 09 юли 2021
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ЗАСТЪПНИЧЕСТВО И ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО

ЧЛЕНОВЕ НА БДФ - (БРОЙ НОВИНИ: 20)

Над дванадесет двойки с репродуктивни проблеми ще получават финансова подкрепа по пътя към мечтата им да
станат родители. Това се случва благодарение на "BILLA България" и фондация "Искам бебе", които за шеста
поредна година обединяват усилия в подкрепа на истински значима кауза. Сумата за 2021 г., която търговската
верига предоставя на Фондацията е на обща стойност от 50 450 лв. – 50 000 лв. от нея е под формата на
корпоративно дарение, а останалите са резултат от личната инициатива на служители на "BILLA България" от
филиал "Костинброд".

Социалното измерение на кампанията с послание "Благодарим ти, че пестиш" достигна до клиентите и
служителите на компанията благодарение и на личните истории, споделени от вече щастливи майки и двойки,
които още вървят по пътя към сбъдването на мечтата си. Докоснати от тази отговорност и искрена емоция,
служителите от магазина в Костинброд не пестят усилия и средства в подкрепа на каузата, чиито резултати стават
все по-големи и мотивиращи.

"Благодарение на партньорската ни инициатива с "BILLA България", 43 двойки получиха шанса да чуят думите
"мама" и "татко" през първите пет години от провеждане на кампанията. Докато течеше настоящото издание
посрещнахме нови две двойки близнаци, с което здравите бебета, чийто път проправиха общите ни усилия са вече
22", сподели Радина Велчева, основател на фондация "Искам бебе".

Благоевград избра нов кмет.

Програмата "Забавно лято, грижовна есен" получи Първа награда за отговорен бизнес на Форума на
българския лидерски бизнес. Елица Баракова, изпълнителен директор на Фондация BCause.

Очертава се икономическият парадокс: богата реколта и високи цени на суровината за хляба. Кои са причините
за евентуалното поскъпване на хляба и как се отразява пандемията на бранша? Марияна Кукушева,
председател на УС на Националния браншови съюз на хлебопроизводителите и сладкарите в България.

Заглавие: BILLA България дарява 50 450 лв. на над 12 семейства с репродуктивни проблеми

Дата: 02.07.2021 13:36
Медия: Прогресив

Заглавие: 05.07.2021 г., 13:00 – 17:00 ч., "Днес" с Биляна Славчева

Дата: 02.07.2021 15:02
Медия: Радио Благоевград

http://progressive.bg/bg/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F/billa-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B2%D0%B0-50-450-%D0%BB%D0%B2-%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D0%B4-12-/4747/
https://bnr.bg/blagoevgrad/post/101492601/072021-g-13-00-17-00-ch-dnes-s-bilana-slavcheva


В малките пекарни е запазен вкусът на истинския хляб. За историята на една почти 100 – годишна
хлебопекарна в Благоевград и запазените традиции в хлебопроизводството, разказва Стоян Дюлгеров, бивш
директор на Хлебозавода в Благоевград, който от 20 години стопанисва една от най-старите фурни в Благоевград.

Как да се реагираме при летни бури в планината и при загуба на ориентация? Климент Гигов, планински водач от
Дупница.

Какво ще бъде времето през седмицата и до края на месец юли? Ще чуем прогнозата на синоптик от
Националния център по метеорология хидрология. 

Проект "Вълшебните приказки" на Асоциация НАЯ от Търговище беше отличен с наградата "Проект на годината" на
Фондация Лале.

В конкуренция с 15 номинирани инициативи на граждански организации от цялата страна, НАЯ получи признание
за международния си проект, който се реализира в три държави от Европейския съюз. Той работи с повече от 250
деца на възраст 5-7 години за превенция на насилието и обучи над 200 детски учители от България, Гърция и
Италия. Проектът беше номиниран за наградата от Даниела Димитрова, директор на Детска градина № 9
"Приказка" в Търговище. Детското заведение, заедно с още една детска градина от Търговище - ДГ №2 "Осми март"
бяха партньори по проекта, като в предучилищните групи там се работи по напълно нова за България методика за
използване на класическите детски приказки при въвеждане на темата за равните възможности на жените и
мъжете.
"Асоциация НАЯ не за първи път е носител на тази награда, но този път признанието е още по-ценно, защото го
получаваме за проект, който реализирахме в изключително трудни условия. Един път заради Covid кризата, която
на моменти напълно блокираше работата ни с децата, и втори път, заради нееднозначните обществени нагласи
към темата за равните възможности, която у нас много пъти умишлено беше изкривявана и подменяна", обяви
при получаването на наградата Нина Николова от Асоциация НАЯ. Тя подчерта колко важна е превенцията на
насилието в момент, когато изолацията и ограниченията поставят в още по-трудна ситуация жертвите на домашно
насилие.
"Искам да благодаря на всички от екипа на Асоциация НАЯ за професионалната им работа, за възможността да
почерпим опит по проблема от другите държави участнички в проекта. Благодаря и на педагогическия екип на
детска градина "Приказка" за усърдната работа, както с децата, така и с родителите. Всички ние сме с усещането
за добре свършена работа и придобит опит, който ще предаваме и дообогатяваме и занапред, а присъдената ни
престижна награда е добър пример за това", заяви по време на церемонията директорът на детска градина
"Приказка" Даниела Димитрова.
Проект на Годината е ежегоден конкурс, организиран от Фондация Лале за най-добрите проекти на граждански
организации в социалната сфера. Това е единственото събитие за отдаване на публично признание на хората,
които целенасочено работят за подобряване живота и възможностите на другите. 
Статуетката, която се дава на победителите в конкурса е специално изработена от проф. Георги Чапкънов.

Новината е тагната с: търговище награда проекти асициация ная 

Банката ще дарява паричната равностойност на 100 капачки за всяко плащане с дигиталната карта Visa

Крайната цел е да се съберат 20 милиона капачки за закупуване на детска линейка.

За всяко направено плащане с дигиталната карта Visa през Булбанк Мобайл банката ще дари паричната стойност
на 100 капачки, за да бъдат събрани 20 000 000 капачки до 31 юли 2021 г. Цялата дарена сума ще е насочена към
кампанията за закупуване на детска линейка на инициативата "Капачки за бъдеще".

"Да направиш добро е лесно", смятат служителите на УниКредит Булбанк, които сами инициираха участието на
финансовата институция в тази кампания.

Единственото, което трябва да направи всеки клиент, за да подкрепи закупуването на детска линейка, е да плаща
бързо и лесно своите покупки през телефона си с дигитализираната си карта Visa.

Заглавие: Асоциация НАЯ спечели награда за проект на годината

Дата: 02.07.2021 15:31
Медия: Targovishte Bg

Заглавие: В инициативата "Капачки за бъдеще" се включва и УниКредит Булбанк

Дата: 02.07.2021 20:31
Медия: Bebok.eu

https://targovishtebg.com/%D1%82%D1%8A%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B5/%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE/34879-%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0
http://bebok.eu/article/5052-%D0%92-%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0-%E2%80%9E%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D0%B1%D1%8A%D0%B4%D0%B5%D1%89%D0%B5%E2%80%9C-%D1%81%D0%B5-%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B2%D0%B0-%D0%B8-%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82-%D0%91%D1%83%D0%BB%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA


На специално създаден сайт банката ще отчита броя на дигиталните плащания с карта Visa, така че всеки клиент
ще може да се ориентира колко още остава до крайната цел и да подкрепи кампанията.

Инициативата "Капачки за бъдеще" като отличен пример за постигане едновременно на екологичен и социален
ефект беше припозната и предложена за подкрепа от служители на финансовата институция, които се
вдъхновяват от добри каузи и търсят начини да им помагат.

Съвместната инициатива на Фондация Българска Памет и Фондация "Ханс Зайдел" приключи с кратка
церемония по раздаване на сертификати за участие на младежите

На 2 юли 2021 г. успешно завърши шестдневната Академията за млади регионални лидери и евроинтеграция, в
която взеха участие 30 участници от Република България и Република Северна Македония.

Младите посланици на европейската идея посетиха на място "SofiaLab" - успешен пример за иновативно
пространство и социален клуб, създаден от Асоциация за развитие на София, имаща за цел да насърчи
постоянния диалог между гражданското общество, бизнеса, държавните институции и общинската администрация
за изграждане на обществена среда.

Тя съдейства за развитието на София като модерен европейски град, подпомагайки устойчивото развитие,
предприемчивостта и инициативността на столицата и нейните жители и насърчавайки връзката между
образование, наука и бизнес.

Г-жа Саня Раева сподели с младежите:

"SofiaLab е уютно място, в което можеш да учиш, но и да обучаваш, да търсиш креативни решения, но и да работиш
за тяхното прилагане в практиката, да дискутираш, дебатираш и твориш. Спектърът от дейности в Софийската
лаборатория за иновации е широк и включва събития, вариращи от хакатони и обучения за работа с роботи до
събития от сферата на културата и изкуството. SofiaLab е член на Европейската мрежа от живи лаборатории и е
пространство, където всеки гражданин може да се развива и вдъхновява, да обменя опит и идеи, да създава и
вдъхновява."

След това чрез играта "City Treasurer" участниците опознаха столицата, намирайки емблематични места в нея, а
после посетиха и изложбата на открито "Европейци", която е по проект на БНТ.

Участниците споделиха подготвен от тях видео материал със запомнящи се емоционални моменти от Академията.
Те изразиха своето удовлетворение от новопридобитите знания и умения, срещите с интересни лектори и
интерактивни занимания.

Съвместната инициатива на Фондация Българска Памет и Фондация "Ханс Зайдел" приключи с кратка церемония
по раздаване на сертификати за участие на младите лидери от Република България и Република Северна
Македония.

Фотоизложба "Младите хора за правата на човека" подредиха във фоайето на Младежки дом в Монтана, съобщиха
от местната управа. Изложбата представя фотографии, послания и картини от младежи, които изразяват своето
разбиране за правата на човека. Събитието се реализира по инициатива за повишаване на демократичната
компетентност и разбирането за правата на човека сред младите хора, изпълнявана от Фондация "Партньори -
България" в сътрудничество с Академия по права на човека, Норвегия и финансиран в рамките на Фонд "Активни
граждани България" с финансова подкрепа, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на
Финансовия механизъм на ЕИП 2014-2021г. 
"Проектът се реализира в общините Монтана, Вършец, Благоевград и Гоце Делчев и приключва следващата
година", сподели Анета Калчева от фондация "Партньори- България".
На 1 юни младежите рисуваха с деца на Монтана. "Децата ни заредиха с емоции", разказа Силвина Петрова. 

Заглавие: Успешен финал на Академията за млади регионални лидери и евроинтеграция

Дата: 03.07.2021 12:00
Медия: Епицентър

Заглавие: Подредиха фотоизложба "Младите хора за правата на човека" в Монтана /снимки/

Дата: 03.07.2021 12:45
Медия: Бул Нюз

http://epicenter.bg/article/Uspeshen-final-na-Akademiyata-za-mladi-regionalni-lideri-i-evrointegratsiya/253552/10/0
https://www.bulnews.bg/article/400619


Издадена е специална образователна книжка по темата. Фотоизложба "Младите хора за правата на човека" ще
остане във фоайето на Младежки дом в Монтана до 15 юли. Галерия 

Антон Анастасов от Хасково е класиран на второ място в 21-ото издание на международния конкурс по
програмиране CodeIT.

Той е възпитаник на Природо-математическата гимназия в Хасково, завършил е Massachusetts Institute of
Technology. Заради големите си успехи като гимназист получи наградата "Джон Атанасов за ученици".

Организатор на международния конкурс е водеща софтуерна компания с партньорството на Американска
фондация за България – клон България. Почетен председател на журито от създаването на конкурса е проф.
Красимир Манев от Нов български университет, президент на Международната Олимпиада по Информатика".

СodeIT е един от първите конкурси по състезателно програмиране в света. Създаден през 2000 г. като
национално състезание, днес CodeIT събира стотици участници от България и света.

BOBSTH 10:42:01 05-07-2021 
MM1041BO.013
Бургас - езеро
Екосистемата на Атанасовското езеро е застрашена, заради големия отток на сладки води в обходния му канал,
смятат експерти 
Бургас, 5 юли /Галя Тенева, БТА/
Екосистемата и солеността на Атанасовското езеро в Бургас са застрашени, заради големия отток на сладки води
в обходния канал на езерото. Това мнение са изразили екоексперти по време на дискусия в Бургас, организирана
от Българската фондация Биоразнообразие /БФБ/. Екоекспертите са поискали спешни мерки за предотвратяване
на риска от екологична катастрофа, която може да засегне лагуната на езерото. От фондацията съобщиха, че
обходния канал на езерото събира води от водосбор от 250 кв. км, а с урбанизацията и строителството обемът им
продължава да се увеличава. Рискът сериозно нараства с пускането на Северния обход на Бургас, чиито води
също ще се заустват в охранителния канал на езерото, добавиха от фондацията. 
На срещата е бил обсъден и друг потенциален проблем за Атанасовското езеро - предстоящото изграждане на
лодкостоянка в близост до канала му. Отново липсват достатъчно обследвания и хидродинамиката на района не е
взета предвид, което създава рискове, посочиха БФБ. От там смятат, че Атанасовското езеро може да се развие
като "зелен коридор" използвайки природната функция на територията на езерото. Идеята е "зеленият коридор"
да осигурява достъп до здрава природна среда, възможност за създаване на продукти и услуги с добавена
стойност, рекреация и СПА на открито. От фондацията предлагат този потенциал да бъде интегриран в плановете
за развитие на Община Бургас.
/ММ/

Представяме Ви Годишния отчет на Фоднация "Работилница за граждански инициативи" за 2020 година.

По-долу споделяме и Писмо от Изпълнителния директор на Фондацията, Илияна Николова.

Заглавие: Хасковлия е отличен на международен конкурс по програмиране

Дата: 04.07.2021 13:52
Медия: Хасково инфо

Заглавие: Екосистемата на Атанасовското езеро е застрашена, заради големия отток на сладки води в обходния
му канал, смятат експерти

Дата: 05.07.2021 10:42
Медия: БТА

Заглавие: ФРГИ публикува Годишен отчет за 2020 година

Дата: 05.07.2021 19:37
Медия: Фондация "Работилница за граждански инициативи"
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"2020 беше необикновена година, различна от всички досегашни в историята на организацията, членовете на
екипа й, страната и света.

Пандемията COVID-19 наложи редица ограничения и постави на чалото на "новото нормално". От 12 календарни
месеца, екипът на ФРГИ беше само 50 дни в офис пространството си, но не спря работа нито за миг през
останалите над 170 работни дни на годината. Преживяхме така наречения "локдаун", социалната изолация,
ограничихме срещите лице в лице.

Затрудненията и ограниченията, предизвикани от здравната криза, не бяха препятствие за работата ни.
Продължихме работните си и социални контакти онлайн. Мобилизирани успяхме да преодолеем
предизвикателствата. Организирахме работата си и с помощата на технологиите продължихме да подкрепяме
тези, които искат да променят за добро.

Годината беше нелека, не само заради здравните проблеми и предизвикателствата пред икономиката. Все по-
често трябваше да преодоляваме и препятствията, свързани с ограничаването на пространството за гражданско
участие, особено по отношение на гражданските организации и предизвикателствата пред правата на човека, в
едно общество, поставено в условията на непрекъсната поляризация, силни популистки идеи, заиграване с
национализма и липса на разбиране за социаното развитие и нуждата от усилия за създаване на социален
капитал.

Предизвикателствата по отношение на дарителството също не бяха малки и произтичаха от икономическите
последици от здравната криза, но и от съсредоточената подкрепа към здравните заведения, както от страна на
компаниите, така и на отделните физически лица. Невиждана дарителска мобилизация на практика ограничи
дарителския ресурс за каузи, различни от здравните.

Годината беше изпъстрена и с политически предизвикателства, а в голяма степен и със законодателни такива.
Когато правим равносметка, задължитено трябва да споменем опита за законодателна промяна, свързан с
ограничаване на правата на получаване на финансиране от частни дарители извън България за регистрирани в
обществена полза НПО-та и несъстоялият се Съвет за развитие на гражданското общество, въпреки проведения
избор за членове.

Въпреки всички трудности, ФРГИ нито за миг не спря да вярва в смисъла на гражданското общностно действие за
промяна на средата, в която живеем, в силата на местното дарителство за осъществяване на промяна, както и в
нуждата и смисъла да се работи с младежи, за да има бъ дещо поколение активни граждани. Нашите усилия бяха
насочени към местните организации, за да могат те да работят за по-добрия живот на хората, към частните
дарители, за да подкрепят тези организации, и към следващото поколение граждански лидери, за да има
гражданско участие и все повече хора да се включват в процесите на промяна. През изминалата година
съсредоточихме усилията си в предоставяне на подкрепа на хора и организации, за да могат да преодолеят
здравните, икономически, социални предизвикателствата, пред които бяха изправени техните общности.

Направихме всичко това с активното участие на нашите дарители, партньори, приятели, колеги, обикновените
инициативни хора от цялата страна. Практично и отговорно търсихме възможно най-бързите и полезни отговори,
за да помогнем навреме.

Благодарим на всички, които бяха част от тези усилия. Без общите ни действия промяната трудно би се случила!"

Илияна Николова,

Изпълнителен директор, ФРГИ

Пазарджик. С подкрепата на Фондация "Лъчезар Цоцорков" предстои реновиране на експозиция за посетители в
"Хаджидимитрова къща" – синя" в гр. Панагюрище. Това ще се осъществи чрез реализация на проект "Текущ
ремонт и обновяване на експозицията в "Хаджидимитрова – синя къща". В момента проектът е в първа /начална/
фаза. Това съобщиха от Исторически музей-Панагюрище.
Тя включва изработване на технически проект за ремонт на "Хаджидимитрова – синя къща". Проектът ще се
изпълнява на няколко етапа. Крайният срок е м. април 2022 г. Крайната цел на проекта е изготвяне и откриване
на експозиця в "Хаджидимитрова къща – синя къща", която е съставна част от Комплекса на Исторически музей-
Панагюрище.
Експозицията ще е акцент върху историческата и художествена стойност на артефактите, свързани с периода XIX в.
и първата половина на XX в. С обновяването на експозицията се надяваме да привличаме туристи в Исторически

Заглавие: Предстои обновяване на "Хаджидимитровата – синята къща" в Панагюрище

Дата: 06.07.2021 15:15
Медия: Информационна агенция "Фокус"
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музей-Панагюрище трайно и устойчиво във времето.

170 000 лева е фондът, който Лидл България ще дари през 2021 година за реализирането на социално значими
проекти в цялата страна. Сумата беше събрана в рамките на четвъртото издание на най-голямата социално
отговорна инициатива на компанията - "Ти и Lidl за по-добър живот". С натрупаните средства от тази година,
общият фонд в полза на обществото достигна 715 000 лв.

Сумата, която Lidl ще дари в тазгодишното издание на инициативата, е събрана в периода 13 май – 10 юни, по
време на който за всеки касов бон компанията отделяше по 3 ст. Лидл България благодари лично на своите
клиенти, като раздаде на над 100 000 от тях карта на въздействието - с информация за постигнатите резултати,
разпределен ресурс и принос до момента. За периода 2017–2019 година компанията е подкрепила 73 проекта на
граждански организации, оказали позитивно въздействие върху 256 939 души във всички региони на страната.

"Нашият основен стремеж в Lidl e с всяко свое действие да заявяваме ангажиментa си към нашето по-добро утре.
Вярваме в силата на гражданската енергия като двигател на позитивна промяна и затова сме насочили ресурс
именно в подкрепа на местните общности в страната. Заедно за три години успяхме да допринесем за по-
пълноценния начин на живот на над 250 000 души в цяла България. Предстои и тази година за четвърти път да
открием най-стойностните идеи сред кандидатствалите и да реализираме нови устойчиви и социално значими
проекти", каза Милена Драгийска, главен изпълнителен директор, Лидл България.

До 28 юни граждански организации от цялата страна имаха правото да кандидатстват за финансиране на проекти,
като бяха подадени 139 проекта от 66 населени места. Следващият етап от програмата е разглеждането на всеки
един от проектите, като те ще преминат комплексен процес на оценяване. Кандидатурите ще бъдат проверени по
административни критерии, след което ще бъдат оценявани от жури с опит и експертиза по оценка на подобни
проекти. В третия етап проектите ще преминат преглед от служители на Лидл България. Разделени по тематични
области, подадените проекти тази година са – 35 за околна среда, 66 за образование и 38 за култура и
историческо наследство. Всеки одобрен проект ще получи финансиране до 10 000 лв. и трябва да бъде
реализиран в срок от 8 до 12 месеца след получаване на средствата.

Програмата се реализира в партньорство с Фондация "Работилница за граждански инициативи" и Български
дарителски форум. Повече информация за инициативата вижте на: www.corporate.lidl.bg/ti

Фондация "Елизабет Костова" обяви краткия списък на номинираните за наградата "Кръстан Дянков", която се
дава за превод от английски на български на съвременен роман.

Победителят ще бъде обявен на 10 юли (събота), от 18:00 ч., в столичния литературен клуб "Перото" (НДК).

Краткият списък с отличените преводачи за наградата "Кръстан Дянков" за 2021 включва:

Бистра Андреева за превода на "Американа"/Americanah с автор Чимаманда Нгози Адичи, издателство "Жанет 45".

Богдан Русев за превода на "Орикс и Крейк"/Oryx and Crake с автор Маргарет Атууд, издателство Orange Books.

Владимир Молев за превода на "Крехко равновесие"/A Fine Balance с автор Рохинтън Мистри, издателство
"Лабиринт".

Владимир Полеганов за превода на "Линкълн в бардо"/ Lincoln in the Bardo с автор Джордж Сондърс, издателство
"Лист".

Иглика Василева и превода й на "Сняг"/ Snow с автор Джон Банвил, издателство "Лист".

Заглавие: Лидл България дарява 170 000 лева на граждански организации по програмата "Ти и Lidl за по-добър
живот"

Дата: 06.07.2021 17:04
Медия: Actualno.com

Заглавие: Ясни са номинираните за наградата "Кръстан Дянков"

Дата: 06.07.2021 18:36
Медия: skif.bg
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Стефан Аврамов за превода на "Черен леопард, червен вълк"/ Black Leopard, Red Wolf с автор Марлон Джеймс,
издателство "Лабиринт".

Петя Петкова за превода на "Всичко е осветено"/ Everything is Illuminated с автор Джонатан Сафран Фоер,
издателство "Лист".

Решението е взето от жури в състав: проф. д-р Корнелия Славова (СУ "Св. Климент Охридски"), доц. д-р Бойко
Пенчев (СУ "Св. Климент Охридски") и доц. д-р Ангел Игов (СУ "Св. Климент Охридски").

Тази година наградата се връчва с подкрепата на Нели Гипсън и The Tianaderrah Foundation.

В настоящия текст ще представим патронажната грижа по програмата "Заедно – здраво бебе, здраво бъдеще"
(накратко услугата и програмата), която се осъществява пилотно в София и Пловдив от екипа на фондация "Тръст
за социална алтернатива" (ТСА). Страната ни е единствената в Източна Европа, лицензирана да тества модела на
американската програма Nurse-Family Partnership, създадена преди повече от 40 години от проф. Дейвид Олдс,
професор по детски болести и обществено здраве в Университета в Денвър, Колорадо, САЩ.

Ако питате случаен човек у нас какво знае за патронажната грижа, е вероятно да ви каже, че това е социална
мярка, прилагана във времето на социализма. Всъщност патронажната грижа е съвременна услуга в повечето
европейски държави и е част от социалната и/или здравната им политика. България е единствената страна в
Европейския съюз, в която патронажната грижа за бременни жени с деца до 2-годишна възраст не е официална
държавна политика. В същото време, страната ни е на първо място по показатели като детска смъртност.

В момента на проектен принцип две неправителствени организации се опитват да налагат промяна в тази посока,
но за да е широко достъпна услугата, следва тя да стане държавна и да се прилага на национално ниво. "В
България са пилотирани две услуги за патронажна грижа – универсален модел на УНИЦЕФ и специализиран
модел, осъществяван от фондация "Тръст за социална алтернатива". Според проучванията доказаните трайни
резултати от този вид грижа са подобрена готовност на децата за училище, повишена заетост сред майките и по-
големи интервали между ражданията", четем в раздел Човек и общество / Социална политика в наскоро
създадената от Българска академия на науките – енциклопедия "България".

снимка: авторът

По този модел специално обучени екипи от медицински сестри и акушерки посещават семействата по домовете,
като оказват емоционална и физическа подкрепа на майките – бременни жени до 22 г., които очакват първото си
дете и живеят в риск от бедност или социална изолация. Всяка майка получава по около 60 визити в рамките на
две години и половина – от периода на бременността докато детето им навърши две години. Услугата, известна у
нас като "Заедно – здраво бебе, здраво бъдеще", е програмата с най-много доказателства за ефективност
(потвърдени чрез множество рандомизирани контролирани проучвания в световен мащаб) в подкрепа на ранното
детско развитие. Тя се прилага в Австралия, Англия, Канада, Норвегия, САЩ, Северна Ирландия и Шотландия, като
навсякъде е част от здравната система и се осъществява през различни държавни институции – поради
осъзнатата нужда и полза от програмата и високата възвръщаемост на инвестицията в първите 1000 дни от
живота на всеки човек.

"Заедно – здраво бебе, здраво бъдеще" функционира в София от 2016 г., а в Пловдив беше въведена три години
по-късно. Общо 255 са записаните потребителки на услугата от началото й през 2016 г., като 122 са активни в
момента. Извършени са над 8600 домашни посещения, по време на които патронажните сестри работят с цялото
семейство – майката, партньора й и тяхното дете, в рамките на 2-3 посещения на месец.

В София в услугата са се включили общо 163 жени, като 61 от тях са активно ползващи я в момента, а 70 са я
завършили успешно. Извършени са над 7000 домашни посещения на обучените медицински сестри и акушерки.
Вижте това видео.

В Пловдив близо 100 бременни жени и майки с деца до 2-годишна възраст са били включени от 2019 г. насам, като
над 60 от тях са активни ползватели на услугата в момента – жени от български, ромски и турски произход до 22-
годишна възраст, с първа бременност. Медиаторите (сътрудници на терен) на програмата, които владеят и
български, и турски език, и са част от местните общностите, към които е насочена, са най-силният й посланик.
Програмата има също така развити отношения с гинеколози и лични лекари, които насочват бременните жени към
услугата.

За краткото време на предоставянето на патронажната грижа в Пловдив, тя минава дълъг път, по който най-важно

Заглавие: Патронажна грижа от първа необходимост

Дата: 07.07.2021 10:35
Медия: Маргиналия
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се оказва спечелването на доверието на местните общности. Екипът от семейни сестри и медиатори успява да
спечели сърцата на младите майки и техните семейства с ентусиазма си, любовта към работата си и неуморния си
труд. Към средата на 2021 г. ръководителят на екипа на програмата за Пловдив Станислава Трифонова споделя,
че все повече семейства се доверяват на услугата, тъй като се предава от уста на уста в местните общности и
ефектът от нея е неоспорим.

Жените споделят, че срещите с медицинските сестри за тях имат стойност по-голяма от източник на съвети за
бременността и майчинството. Те стават морална опора и подкрепа в тези уязвими години за бременната жена и
майката. Сестрите подкрепят младите майки и в развитието им след периода на бременността – вдъхват им
увереност да вземат шофьорска книжка, да завършат по-висока степен на образование, да продължат дори по-
нагоре като си намерят работа. Тази подкрепа е особено ценна за жените от ромски произход. Много от тях
споделят, че благодарение на услугата успяват да добият самочувствието, че могат да преодолеят трудностите,
през които са минали в собственото си детство и които са им създали пречка за развитието по-нататък, и вече си
позволяват да мечтаят и да планират бъдещето си. В рамките на програмата директна подкрепа често получават и
партньорите им, както и родителите на двамата в младото семейство. Така например пловдивско предприятие се
е ангажирало да дава работни места на съпрузите на жените в програмата, за да добият по-голяма финансова
самостоятелност и спокойствие.

Връзката между сестрите и младите майки се опира най-вече на високата компетентност и професионализъм,
както и на многобройните обучения, през които сестрите минават в рамките на програмата. Но връзката е и
емоционална – те стават доверен човек за семейството и са приети не само от жените, но и от партньорите им, от
членове на разширеното семейство, което е от съществено значение. Сестрите познават добре и културните
особености на семействата – свързани с мюсюлманската религия, или пък това, че за ромските семейства
определени теми – например за интимните отношения между съпрузите, са табу. Познават още празниците и
обичаите на общностите и благодарение на придобития опит знаят как да адаптират услугата за нуждите на
младите майки, какво облекло да носят при посещенията си и т.н. Програмата подпомага бременните жени с
безплатни лекарства и заплащане на прегледи или осигуровки при здравно неосигурените, с лекарства за децата,
но също и с изграждане на меки умения – за родителски капацитет, за комуникация и последващо образователно
или професионално развитие.

Ролята на семейните сестри е да насочват, подкрепят, учат на самостоятелност и по-пълноценен живот младите
жени. Така след приключване на отношенията им, когато детето навърши две години, те са оставили следа в
живота на семействата.

Най-оптималният възможен сценарий за бъдещето на специализираната услуга в България е, след
приключването на програмния период за ТСА, тя да бъде имплементирана от държавата като официална
политика, достъпна за всички уязвими бременни жени и майки с деца до 2-годишна възраст. Затова, освен работа
на терен със семействата, ТСА извършва и застъпническа дейност пред институциите – с цел постигане на този
сценарий. Основните цели на патронажната грижа са успешен изход от бременността на жените, по-добро детско
здраве и развитие и икономическа независимост на семействата.

Габи и Йоан / снимка: авторът

Първите три години в живота на всяко дете са важни за развиването на мозъчните функции, емпатията,
самочувствието и способността да изгражда пълноценни отношения, които са в основата на здраво общество. Ако
държавата не приоритизира политиките си в тази посока, това означава да обърне гръб на бъдещото си.
Изследвания показват, че много от основните заплахи за здравето на възрастните хора, като затлъстяване и
сърдечни болести, зависят именно от развитието им в първите им години. Бедността и социалното неравенство са
сред основните причини за проблемите в ранното детско развитие. Най-засегнати групи са ромските общности,
бежанците, преминаващи през страната, живеещите на прага на бедността български граждани.

Патронажната грижа е доказано ефективен начин младите семейства да придобият увереност в отглеждането на
детето и подкрепата за развитие на пълния му потенциал. Българската държава трябва да приоритизира
превръщането на патронажната грижа в устойчива политика с широк обхват, за да може на всички, които имат
желание и нужда, да се гарантира достъп до нея.

В понеделник започна първото "Лятно училище по космически изследвания, технологии и приложения",
предназначено за докторанти и млади учени. В рамките на една седмица 27 докторанти от няколко държави
участват в обучението, включващо лектори от водещи университети и научни институти като Европейската
космическа агенция, ЦЕРН и Космическия център на Съри, както и представители на бизнеса.

Заглавие: 27 докторанти участват в първото Лятно училище по космически изследвания в НАО Рожен
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Присъствено в базата на Националната астрономическа обсерватория "Рожен" се обучават 14 докторанта, а
останалите се включат онлайн. Организатори на лятното училище са Клон "Космос" към Съюза на физиците в
България под патронажа на Министерството на икономиката, като са подкрепени от фондация "Америка за
България", Scientific Committee on Solar-Terrestrial Physics (SCOSTEP) и фондация "Карол Знание"

Темите на обучението включват от изследването на Космоса – астрофизика и технологии до приложения в
наблюдението на Земята. Едноседмичната програма се състои от лекции от добре известни учени в своята област,
както и практически студентски проекти, водени от опитни ментори.

В допълнение участниците ще имат и бизнес сесии с 2 български и 5 международни компании от бранша, които ще
разкажат как са започнали работата си. Ще представят пред какви предизвикателствата са се изправяли и каква е
актуалната бизнес средата в космическия сектор в Европа.

В края на училището всеки проект ще представи резултатите си. В рамките на студентска сесия всеки участник
може да представи изследователската си тема и постижения.

17 стипендианти има фондация "Благотворител" тази година, в която организацията отбеляза своя 17-ти рожден
ден. Това са месечни стипендии, които фондацията отпуска на деца без родителски грижи, но с висок успех.

Програма "Добродетели" и надпреварата "Млад благотворител" са част от емблематичните за организацията
проекти, които вдъхновяват децата и младежите и се грижат за емоционалното им израстване.

Ако не знаете нищо или твърде малко за фондация "Благотворител" причената е, че това е една от най-тихите, но
много продуктивни организации, които реално помагат на много деца – както в тяхното образование и житейско
израстване, така и в изграждането на устойчиве ценностна система.

Макар и трудна тази 17-та година на фондацията за настоящия председател на УС на "Благотворител" Станислава
Рашева е успешна. "17 години са много време. Последната година и половина се наложи да мобилизираме целия
опит от тези години и да решаваме в крачка как да реагираме, как да направим нещата да се случват – макар и по-
трудно. Хората станаха по-съпричастни и по-отворени в тази трудна ситуация", обяснява тя в репортаж за
предаването "Властта на гражданите....или какво можем заедно".

17 са стипендиантите на фондацията тази година

От 2005-та година по проект "Постигам по-висок успех" фондацията е изплатила 448 стипендии на ученици с
отличен и много добър успех и на студенти първи курс. Тазгодишните стипендианти са 17. Те са пръснати в цялата
страна.

"Тази учебна година я започнахме с годишна стипендия на 9 младежи. След което получихме подкрепа и пуснахме
втора стипендиантска програма втория срок и така завършихме със 17 стипендианти, седем от които завършват
тази година и са изключително нахъсани", обясни Станислава Рашева.

Тя разказа, че трима от завършващите искат да кандидатстват Медицина или Фармация в СУ. И както много други
деца, които излизат от домове за деца, лишени от родителски грижи , част от тях избират специалностите
"Специална педагогика" или "Социални дейности".

"Тези деца избират не професията на родителите, каквито не са имали щастието да имат, а професията на тези
които са ги отгледали. Те искат каквато помощ са получили, такава да дадат на другите деца. Защото не можеш да
влезеш успешно в обувките на другия, ако все пак малко не ги носил", коментира Станислава.

Конкурсът винаги е бил за ученици от 8 до 12 клас и първи курс студенти с успех между много добър и отличен.

Освен от домове за деца, лишени от родителски грижи фондацията е отпуснала стипендии и на други деца извън
институциите, с особенно труден живот в семействата им. Тъкмо техните истории според Станислава Рашева
трябва да не остават скрити за обществото, защото често съдбата им е по-тежка от тази на младежите от
домовете.

"Често директори на училища ни търсят и разказват за деца, които живеят само с баба или дядо или деца,
останали без родители, които обаче не са настанени в домове. Такива истории са много трогателни и силни", казва
Станислава Рашева.

Заглавие: "Властта на гражданите…" - "Благотворител" или как се сади добро в сърцата
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Всеки може да осинови успеха на дете, подкрепено от фондацията

По думите й това дава стимул на тези деца да постигат по-висок успех. "Харесва им това, че някой е оценил техните
усилия. Те се връщат обикновено в дом, където няма други отличници и деца, които се стремят към по-висок
успех", обяснява още тя. И признава, че понякога е трудно тези деца да бъдат дори открити.

Станислава разказва още колко е щастлива, когато се стигне до времето за кандидатстване и те се обадят, че са
отишли да се запишат вече в университета. Звънят на "Благотворител" така, както биха се обадили на най-близките
си хора.

Всеки, който желае може да помогне като осинови успеха на дете, подкрепено от фондацията. Достатъчно е да
отдели някаква сума и при превода й да напише като основание програма "По-висок успех" - така тези пари ще
отидат за стипендии за успех.

По същия начин хората могат да подкрепят "Добродетели" и тези средства ще се насочени към програмата, която
се грижи за сърцата и емоционалното развитие на децата. Фондацията има и програма "Млад благотворител",
финансираща проекти на ученици, които правят добри дела.

Проект за пчелите печели "Млад благотворител" тази години

От миналата година по програмата "Млад благотворител" вече има цяла ябълкова градина, засадена от деца,
която тепърва ще дава плод. "Сто дървета засадиха деца от София в село Каравелово. Те събираха стари
телефони, рециклираха ги и с тези пари, засадиха дърветата. Така се оказа, че те участват в социален проект –
защото тези дървета ще бъдат техни и когато започнат да раждат ябълки, ще могат да даряват тези ябълки.
Безкрайно става доброто, умножено във времето", казва Станислава Рашева.

Тази година първо място в конкурса "Млад благотворител" печели седмокладникът Иван Гопин от гр. Рила. "Той е
страхотен и вярва, че може да промени отношението на хората към пчелите - да ги ценят повече и да им помагат,
и се е захванал с една мащабна информационна кампания", казва председателката на УС на фондациятата.

Вторият награден проект е на ученици, които искат да възстановят и запазят запустяла чешма край варненското
село Ченге, заедно с възраждането на обредите и обичаите, които са се правили там. Третият проект се казва
"Събуждащият книги, събужда светове" – с него ученици от Благоевград искат да подвързват и да се грижат за
разпадащите се книги в библиотеката. На четвърто място са класирани деца от Петрич, които се срещат с баби и
дядовци, готвят с тях, записват песните им, съхраняват културата на една местна общност.

Последният финансиран тази година проект е на ученици в Бургас, който преработват пластмаса и стъкло, като
правят от тях бижута, но и медали. Вече имат изработени медали за състезания и първенства.

"Благотворител" помага финансово, а те получават единственто възможността да използват тези средства
градивно и да оставят след себе си добро", обяснява Станислава Рашева.

"Уроци за сърцето" скоро и с издание за тийнейджъри

Запазена марка на "Благотворител" вече повече от 10 години е обучението по добродетели, което цели
формирането на емоционална интелигентност у децата – от най-малките до учениците. И понеже фондацията
издаде вече две книги "Уроци за сърцето" – за работа с децата в детските градини и с децата до 4-ти клас, сега от
организацията планират издаването на следваща книга – вече за тийнейджърите.

"Емоционалното развитие на децата е много важно. Продължаваме да общуваме с учители ежедневно, защото
книгите "Уроци за сърцето" се търсят много – купуват често книги за целия екип на училището и започват да
работят по тази програма без наша намеса. Така чрез тези книги продължава да работи програма "Добродетели",
разказа още Рашева.

Организацията ще кандидатства за средства за следваща книга "Уроци за сърцето", която обаче да помага на
учителите да общуват с тийнейджърите от 8 до 12 клас. "Това е една трудна възраст, но децата са жадни да говорят
на такива теми като търпение, обич, благодарност, грижовност – как се проявяват в техните отношения помежду
им и в отношенията им с възрастните", смята още Станислава Рашева.

Така желанието на "Благотворител" да учи младите на общочовешки добродетели и тяхното практикуване в живота
ни продължава – с надеждата, че все някога институциите и образователната система у нас ще осъзнаят
ценността на часовете по добродетели в училище, така нужни на всички ни точно днес.

Чуйте репортажа по темата в звуковия файл.

Предаването "Властта на гражданите... или какво можем заедно" се реализира в рамките на проекта "Каузи с глас
и лице", финансиран по Фонд Активни граждани България.

Заглавие: ПРОГРАМАТА "ЗАБАВНО ЛЯТО, ГРИЖОВНА ЕСЕН" ПРАВИ ЖИВОТА В ТЮТЮНОПРОИЗВОДИТЕЛНИТЕ
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Възможна ли е промяна в училищното образование? Има ли шанс за развитие на устойчив бизнес в малките
населени места? Възможен ли е достъп до качествена медицинска грижа в отдалечените райони?

Отговорът на всички тези въпроси е "Категорично, да!", заявяват част от организаторите и партньорите на
програмата "Забавно лято, грижовна есен" Диляна Якова, Цветан Филев, Елица Баракова, Марина Стефанова,
Явор Гочев, Теодор Василев, Светлана Дончева, Людмила Атанасова, д-р Красимира Кощикова.

"Забавно лято, грижовна есен" е програма за подкрепа на тютюнопроизводителните общности, която се
осъществява от 2015 г. насам от Фондация BCause с подкрепата на Филип Морис България като част от
инициативите на компанията за корпоративна социална отговорност и глобалната й стратегия за устойчиво
развитие. За изминалите 6 години програмата обхваща над 2 800 деца, 6 400 възрастни хора, 250 екипа млади
предприемачи и 100 учители в 25 малки населени места на 11 общини от 5 тютюнопроизводителни региона.
Партньори на програмата са НЧ "Бъдеще сега", от Център Ринкър, Фондация "Направи добро – Александровска"
към УМБАЛ "Александровска", както и местната общинска администрация. През 2020, въпреки епидемичната
обстановка, програматата за развитие на тютюнопроизводителните райони се осъществи по нов начин, като
отговори на нуждите в извънредната ситуация.

Образователно-приключенска академия, безплатни медицински прегледи за възрастни хора, Академия за местни
предприемачи и Академия за учители са компонентите на програмата, спечелили на "Забавно лято, грижовна
есен" редица престижни награди за КСО и устойчиво развитие. В началото на юни 2021 г. програмата бе отличена
с първа награда в категорията "Най-добра социална политика на малко и средно предприятие" на 18-те годишни
награди за отговорен бизнес на Bulgarian Business Leaders Forum (BBLF).

Програмата е пример за устойчивост в корпоративната социална отговорност, която всяка година разширява
обхвата си, а общата инвестиция във всички дейности до момента е над 1 милион лв.

Вижте разказа на създателите на програмата и техните партньори тук.

Материалът и видеото се публикуват с подкрепата на Фондация BCause.

А1 е най-предпочитаната компания сред българските потребители в категория "Телекомуникации и интернет".
Това показва онлайн гласуването в анкетата "Любима марка на българския потребител". Класацията се формира
на базата на гласове, подадени от посетители на сайта mylovemarks.eu в три отделни кръга.

Над 43 000 души дадоха своя глас за предпочитаните от тях брандове в потребителската класация за 2021 г., като в
първия етап гласоподавателите бяха близо 8000, във втори – над 20 000, а в трети етап гласувалите са над 17 000.
Финалното класиране поставя А1 на първо място. За телекома са гласували общо 5541 души или 32 процента от
всички, включили се в третия финален етап на гласуването.

Миглена Узунова-Цекова, старши директор "Човешки ресурси" и член на Лидерския екип на А1, коментира при
получаване на наградата: "За мен е изключителна чест да приема това отличие, което е знак, че А1 печели
доверието на потребителите в нашия толкова динамичен и конкурентен сектор за трета поредна година. Вярвам,
че иновациите, създавани от колегите, с които улесняваме дигитализацията на бизнеса и потребителите, водят до
качествено подобряване на начина на живот на хората и повишаване на ефективността на компаниите. Уверена
съм, че притегателната сила на бранда на А1, в съчетание с всички усилия, които полагаме да създаваме
благоприятна и мотивираща иновациите работна среда за нашите служители, ще ни помогнат за това да
продължаваме напред все по-добри и по-успешни. Силният бранд на А1 е отговорност на всички наши близо 4000
служители и затова им благодаря и посвещавам това отличие на всеки един от тях."

По време на церемонията Христо Вълков, старши мениджър "Управление на бранда" на А1 България, бе удостоен
и с наградата "Бранд мениджър на годината".

РЕГИОНИ ПО-ЩАСТЛИВ!

Дата: 07.07.2021 17:32
Медия: Българска стопанска камара

Заглавие: А1 е "Любима марка" на българите в сферата на "Телекомуникации и интернет"

Дата: 08.07.2021 12:04
Медия: KMETA.BG
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По-рано тази година А1 спечели приза "Компания на годината" в категория "Телекомуникации" заради цялостното
си отговорно поведение през 2020 година, мащабната дигитална солидарност и дарителски инициативи, и не на
последно място – стартът на първата истинска мрежа от пето поколение в страната. Конкурсът "Компания на
годината" се проведе в периода май – юли 2021 г., а всяка кандидатура беше разгледана и оценена по
предварително обявени критерии от международно жури.

Сред силна конкуренция с 84 проекта на 30 вътрешни отдели и ПР агенции, състезаващи се в 17 категории,
комуникационните кампании на А1 бяха отличени и от конкурса, оценяващ постиженията на комуникационната
общност в България – ПР Приз 2021 "Комуникациите са ни в природата", организиран от най-старата ПР браншова
организация у нас – Българското дружество за връзки с обществеността (БДВО). Постиженията на А1 в сферата на
корпоративните комуникации бяха оценени най-високо от журито в категориите "Вътрешни комуникации", "Най-
добро използване на социалните мрежи", както и "Инфлуенсър маркетинг". Престижните втори места пък са в
категориите "Корпоративна социална отговорност", "Корпоративна комуникационна компания" и "Комуникация на
промените".

Последвайте ни и в Google Новини 

След три успешни издания фондация "Карол Знание" обяви, че стартира кандидатстването за четвъртото издание
на безплатното обучение "Предприемачи в науката" с конкурс за 30 000 лева. В новия сезон фокусът на
програмата е Impact Investing. За участие са поканени студенти, докторанти и млади учени, които разработват
научни проекти със социално и екологично въздействие в секторите здравеопазване, микрофинансиране,
продоволствена сигурност, зелена и чиста енергия, жилищно строителство.

Обучението е практически ориентирано с водещи лектори от света на бизнеса и науката. Проектите за
въздействие върху околната среда може да включват решения, свързани с изменение на климата, включително
недостиг и опазване на ресурсите, енергийна ефективност, чиста вода, устойчиво земеделие, храни и дървен
материал. Кандидатстването е отворено до 6 септември.

Основните етапи на програмата са: Обучение "Предприемачи в науката" и Конкурс за годишна стипендия
"Предприемач в науката" с награда 30 000 лв.

Тази година институционални партньори са Софийски университет, Технически университет – София,
Университетът за национално и световно стопанство и Минно-геоложки университет "Св. Иван Рилски".

Фондация "Карол Знание" насърчава и подкрепя учени, които правят наука с въздействие и искат да реализират
идеите си като бизнес проекти. Обучението е подходящо за амбициозни учени, които искат за създадат зелени
стартъпи с иновативни екологични и енергийни решения, прилагащи принципите на кръговата икономика. Заедно
с тях за първа път фондацията отваря обучението и за талантливи студенти с предприемачески дух, които искат да
стартират компании, базирани на научни разработки със социално или екологично въздействие.

Четвъртото издание на "Предприемачи в науката" тази година ще се проведе изцяло онлайн от 29 септември 2021
до 8 декември, а кандидатури ще се приемат до 6 септември. Повече информация и формуляр за кандидатстване
ще намерите ТУК.

Само участници, преминали преакселераторската програма могат да участват в конкурса "Предприемач в
науката", който се провежда през декември и е с награден фонд от 30 000 лв.

Журито, съставено от лекторите на обучението, селектират проектите, които ще бъдат допуснати до участие в
надпреварата за финансиране.

В първото издание на конкурса голямата награда спечели проектът за електронно хапче EnhanCAP на д-р Иван
Лютаков. Той получи финансиране за проекта си "Механично електронно контролирано хапче" в размер на 30 000
лв.

Второто издание бе още по-оспорвано и фондация "Карол Знание" реши, че двама млади учени си поделят
голямата награда в конкурса "Предприемачи в науката". Това са д-р Илиян Попов и инж. Недислав Веселинов с
проектите им – за батерия магнезий-въздух и за изграждането на планетариум в София.

©MediaBricks.bg©MediaBricks.bg

Третото издание се проведе изцяло онлайн през 2020 година, като победител в конкурса бе д-р Росен Иванов,
главен асистент в Минно-геоложки университет "Св. Иван Рилски", който спечели стипендия от 30 000 лева.

Заглавие: За четвърти път фондация "Карол Знание" прави обучение "Предприемачи в науката" с награда от
30 000 лева

Дата: 08.07.2021 16:34
Медия: MediaBricks
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Неговият проект в конкурса бе "Иновативно пречистване на отпадъчни води и зелена енергия за промишлеността
и дома".

Благотворителната кампания "Не си сам" продължава да помага на по-тежките случаи на заболели от ковид
синдикални членове.

Към 7 юли от Благотворителен фонд "Проф. д-р Желязко Христов" и от основните членове на КНСБ – СБУ, ФСЗ,
НУС, ФСОЛП, ФНСОГСДП, НСФЕБ, ФНСЗ, са подпомогнати над 2500 синдикални членове, сред тях са и
семействата на 24 починали. Общо изплатените средства са близо 350 хил. лв.

Кампанията стартира на 1 май 2020 г. Конфедерацията, нейните основни членове и Благотворителен фонд "Проф.
д-р Желязко Христов" подеха инициативата, за да подкрепят нуждаещи се от помощ членове на болнично лечение.

Към момента помощи на засегнати от ковид синдикални членове се изплащат от ФСЗ, НУС, ФНСОГСДП, НСФЕБ,
ФНСЗ и Благотворителен фонд "Проф. д-р Желязко Христов" по правила, утвърдени от техните органи.

Съобразно критериите, Благотворителният фонд изплаща помощи на хоспитализирани членове на КНСБ, които
нямат достъп до други фондове за подпомагане. От стартирането на кампанията до 7 юли тази година са събрани
целеви дарения на стойност 79 296 лв. До момента фондът е подкрепил 910 членове на КНСБ и е изплатил 115
630 лв. по кампанията. Изплатени са помощи с 36 334 лв. повече от събраните средства, като са ползвани приходи
за други дейности. През последните дни са депозирани още около 30 заявления на нуждаещи се от подкрепа,
отговарящи на условията синдикални членове. Желанието ни е да помогнем на всички, отговарящи на критериите
за достъп до подпомагане. Обръщаме се с молба към всеки, който желае да подкрепи благородното ни дело, да
направи дарение по своя преценка по следната банкова сметка:

Благотворителен фонд "Проф. д-р Желязко Христов":

IBAN: BG34UNCR76301010291100; BIC код UNCRBGSF; УниКредит Булбанк

Основание за превода: Кампания "Не си сам"

Критериите за подпомагане от Благотворителен фонд "Проф. д-р Желязко Христов" са следните:

Членство в КНСБ (удостоверява се със служебна бележка от председателя на СО);
Синдикалният член, диагностициран с положителна проба за COVID – 19, да е хоспитализиран или да е

преминал през болнично лечение през последния месец (прилага се епикриза или друг медицински документ,
съдържащ информация за диагнозата и режима на лечение);

Основният член, в който заболялото лице членува, да не разполага със солидарни фондове или други механизми
за подпомагане.

Благотворителен фонд "Проф. д-р Желязко Христов" е сдружение с нестопанска цел, вписано в Централния
регистър за осъществяване на обществено полезна дейност при Министерство на правосъдието.

Вярваме, че заедно можем да продължим да помагаме!

За първи път на фермерския пазар на Lidl клиентите ще могат да открият и изящни сувенири от филц и текстил,
изработени от майки в неравностойно положение. Събитието ще се проведе от 9-ти до 11-ти юли между 10.00 и
19.00 часа, на паркинга на магазин Lidl на ул. "Ладога" 3 (пазарът на Борово).

Декоративните предмети са дело на жени, подпомагани от фондация "Рождество Христово". Организацията
подкрепя и подпомага материално, морално и социално жени, които сами отглеждат децата си или се намират в

Заглавие: Кампанията "Не си сам" подкрепи над 2500 синдикални членове, изплатени са 350 хил. лв.

Дата: 09.07.2021 11:21
Медия: КНСБ

Заглавие: Сувенири от майки в неравностойно положение на фермерския пазар на Lidl
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затруднено социално положение. Клиентите ще могат да открият и изделия от висококачествено дърво, ръчна
изработка, дело на Владимир Петров с. Джурово, община Правец и неговата социална работилница. Предлагането
на продукти, обвързани със социални каузи, е част от дългосрочното партньорство на Лидл България с Български
дарителски форум, което цели популяризиране на каузите на граждански организации и подкрепа за дейността
им.

Освен разнообразие от сувенири, посетителите на пазара ще могат да избират между слънчеви домати и свежи
краставици от региона на Петрич и Сандански, чери домати и микро салатни растения на ферма Microgreens
Bulgaria от Нови Искър. Захарни пъпеши, праскови и сливи от с. Брестовица също ще зарадват посетителите на
пазара.

За ценителите на натуралния мед и пчелните продукти, родни производители от гр. Искър и с. Габърница ще
предложат сладки изкушения, като няма да липсват и билковите тинктури на "Билка чудодейка".

Клиентите ще могат да открият и добре познатите продукти на ферма "Шопар, бик и щука" от линията "Вино и мезе"
и на ферма "Катарино" от Разлог, както и месни изделия на "Новамес" от Банкя. Винарна "Магура" от с. Рабиша,
отново ще предложи своята винена селекция, подходяща за разнообразните деликатесните мезета, предлагани
на фермерския пазар.

Както и досега, фермерският пазар ще се проведе при спазване на всички необходими мерки срещу COVID-19.
Партньори на Lidl по проекта са "Гастроном Смесен Магазин" и Премиум Маркет 380 в партньорство с български
земеделски производители, произвеждащи чиста храна и подкрепящи кампанията "Избирам 380 - Купувам
български продукти с доказан произход".

КОМПАНИИ И ОРГАНИЗАЦИИ ИЗВЪН БДФ -
(БРОЙ НОВИНИ: 25)

Студенти от специалност "Технология и качество на храните" от Университета по хранителни технологии, участвали
в конкурса обявен от фирма "САМИ – М" ЕООД, получиха стипендиите си на официална церемония в УХТ.
Собственикът на фирмата Антон Костадинов ги връчи лично на победителите. Отличени бяха следните разработки:

� "Възможности за замяна на месни протеини с растителни белтъчни препарати", разработена от Лили Балева,
специалност "Технология и качество на храни", IV-курс;

� "Нови подходи за редуциране съдържанието на натриев хлорид в месни продукти" на студентката Михаела
Димитрова специалност "Технология и качество на храни", IV-курс;

� "Съвременни методи за замразяване на месо", разработена от четвъртокурсника Александър Веселинов,
специалност "Технология и качество на храни".

Кандидатите разработваха теми, свързани с актуални казуси в месната промишленост. На церемонията Антон
Костадинов не пропусна възможността да обсъди със стипендиантите актуални въпроси в бранша и да разбере
какви професионални теми и идеи вълнуват бъдещите технолози.

Преподавателите от катедра "Технология на месото и рибата" и отличените студенти благодариха на екипа на
"Сами-М" както за участието в проведения конкурс, така и за предоставената по време на семестъра възможност
да проведат част от учебната си практика в модерно предприятие.

За втора поредна година фирма "Сами-М" осигури стипендии за студенти в образователна степен "Бакалавър" от
Университета по хранителни технологии. Средствата, които месопреработвателното предприятие отпусна са в
размер на 3 стипендии по 1000 лв.

Източник: GustoNews 

Заглавие: Връчиха стипендии в УХТ
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Заглавие: Общество, държава и бизнес - модели за финансирането

Дата: 02.07.2021 11:43
Медия: Знаме Пазаджик

http://www.gustonews.bg/%3Fpage%3Darticle%26instanceID%3D79554
https://zname.info/news/16252163074336/obshtestvo-darzhava-i-biznes-modeli-za-finansiraneto


В серия от статии, съвместно с фондация "Арт Ангел" ще поговорим по темата какво означава "социален бизнес".
Какви са преимуществата пред държавното финансиране и грантовете. Как по този начин се елиминира
корупцията и злоупотребите.

Когато говорим за финансиране на обществото, по принцип има два класически модела - държава и бизнес
(частна инициатива). Това са остарели понятия, работили в определени исторически периоди, но и двата модела
са показали неефективност и носят със себе си редица проблеми. От една страна е незаинтересоваността на
бюрокрацията, нейното неумение да генерира капитал, както и да осъзнава неговата стойност, а от друга е
прекалено користните мотиви на бизнеса, който е високо мотивиран, но в това да генерира капитал.

Едно от най-големите предизвикателства, пред които е изправено нашето съвременно общество е да намери
баланс, форма, която да съчетава ефективния бизнесмен и сърцето и душата на социалния работник.
Съвместяването на безкомпромисен бизнес нюх и характер с морал и етика е бъдещето, създаването на хибрид
(което е и социалното предприемачество), над който са хвърлени усилията на модерните и цивилизовани
демократични общества.

Но нека разгледаме палитрата модели за финансиране в сферата на социалната подпомагане:

Утопия

Изхождайки от тоталитарното наследството, което имаме, идеята за Утопия е една от основните пречки за
модернизация на обществото ни. Утопичната представа е за едно общество, без частна собственост, хора лишени
от лична инициатива, всемогъща държава, която е обгърнала всичко и разпределя всекиму според заслугите и
нуждите, по равно. В този модел избраният, просветеният, съветът на висшия съвет на партията, на старейшини,
на специалисти, на гилдии, на администратори са тези които плануват и преразпределят. Липсва алтернатива:
частна, религиозна собственост, всички са част от всемогъщата държава. Думата плурализъм не съществува. Ние
донякъде сме минали през този модел, 1944 - 1945 всичко е национализирано, а след това започва тотален
контрол и преразпределение. Има групи, които са привилегировани и такива които са изпълнители. Ако случайно
имате родствена връзка с елита, също нямате проблем. Няма значение дали вие сте по-умен, по-способен или
правите повече, търси се средата, в която всички са равни, а някои малко повече. В утопичния и тоталитарен
модел, социалният бизнес е немислима идея, по простата причина, че на лична инициатива не се разчита. За
проблемите на този модел ще припомня с поговорката, валидна и днес: "Учи мама да не работиш!". Този който е
учил е този който разпределя, пише планове и програми, той е този който ви учи и диктува, какво трябва да знаете
и да правите.

Държавно финансиране

Модел, в който социалният сектор се финансира от бюджет. Местен, републикански или европейски. Всеки разчита
на държавно финансиране и държавни поръчки. Това донякъде е подобно на Утопичния модел, въпреки че
бюджетът се попълва от частна инициатива, което отнема романтичния елемент, като всичко е базирано
единствено и само на прагматични решения. Има сходства и с Италианския Фашизъм от началото на 20-ти век. Не
се разчита на участието на частният сектор в решаването на социални проблеми. Частният сектор, като при
Утопията, е взел ролята на изпълнителите и на работническата класа. А и частният сектор също се бори за
ресурси и финансирания от бюджета.

Държавното финансиране на първо място води до безконтролно изливане на финансови ресурси в сфери, които
не носят никаква възвращаемост. Изкривява икономиката с в пъти завишени цени за стоки и услуги, посредством
държавни поръчки (които в своята същност би трябвало да водят до обратен резултат). Но дори и да погледнем
популярното мнение, че "Държавата не е добър хазяин", като и се вменява само ролята за поръчител, а
изпълнителят е обвързаният частен сектор, който генерира огромни печалби, на базата на липсващи пазарни
механизми, които са заменени с конкурсни такива (утопични и порочни). По принцип, води до многобройни
порочни практики - корупция, зависимости, назначения на обвързани и близки хора и безхаберно харчене на
публичния ресурс. Създават се квази феодални образования, в които главен мотив е колко финансиране ще
получи определена група.

Възрожденски

Друг модел от нашата история се развива поради слабата роля на държавата, която основно се грижи за реда и
законността, както и за армията. Типичен е за доиндустриалните общества от 18-ти и 19-ти век, въпреки че идеята
е изключително популярна у нас днес. Раждат се форми на местно самоуправление, които се грижат за
построяването на училища, библиотеки и оказват помощ на нуждаещите се. Архаичната в своята същност идея за
самоуправление, която се доближава до проблематиката на държавното финансиране. Родовите - кланови
структури, решават местните проблеми, на базата на традиционни правила и обичаи. Проблемът е липсата на
модерната социална държава и деградацията на демократичното общество.

Филантропия и грантове

Модерна еволюция на възрожденския модел - Хората с възможности допринасят много за обществото, но го
правят посредством правила и рамки, подобни на държавните. Изключително успешен в началото на 20-ти век в



САЩ (Карнеги, Форд, Рокфелер…), опорочен от Великата Депресия, до момента на Голямата (Честна) Сделка на
президента Труман, която изгражда социалната държава. В съвременния свят, модели базирани на филантропи
(типично за Латинска Америка) създават квази държавни институции с всички елементи на държавната
администрация, които им харчат парите безконтролно. Основното противоречие е, че поради това че в основата на
формирането на капитала са заложени чисто користни мотиви, решенията на дарителите да направят дарение,
финансирането се базира на рационални или емоционални (спонтанни) личностни мотивации (индулгенция,
симпатия, съжаление…). Ако мнението и настроението се променят е възможно да доведе до спирането на
финансирането. Ако бенефициента, не може да събуди симпатии това води до неуспешно ангажиране на
дарителя. Както и ако някой успешно успее да генерира положителни емоции, може да получи финансиране,
необусловено с рационални доводи. Други проблеми са не законните мотиви за дарение - влияние, зависимост,
политическа подкрепа, политическа тежест, данъчни облекчения и пране на пари. Дори да приемем, че част от
дарителите безкористно (и неефективно) връщат част от печалбата си в обществото, неминуемо трябва да
приемем, че огромна част от дарителите с върналата се печалба обратно в обществото, търсят повече влияние и
облагодетелстване. Те не купуват съвест, а се опитват да купят повече влияние.

Общественоотговорни компании.

Да идеята е добра, но си е просто форма на прекрасна реклама. По принцип, на цената на под 1% от печалбата,
те могат да генерират огромни социални кампании. Голяма хранителна верига у нас, преди няколко години имаше
социално отговорна кампания, мисля за сираци. В рамките на три месеца те отделяха по 0.01 лев, от всяка
фактура. Една Стотинка от фактури от по 50/100 лева, това е 0.01% социална отговорност, само за 3 месеца и то не
всяка година, колко реално те отделят за социалната си отговорност? А в същото време се тръби по медиите, към
които те имат абонамент за отразяване, за голямата социална кампания - да прекрасна реклама, но нищо друго!

За големите корпорации, завземането на социалната сфера е нещо, от което в крайна сметка те нямат нужда.
Защото за големите корпорации е по-добре обществото да е богато, защото се генерира по-голяма печалба. По-
добре обществото да е високо образовано, защото те получават по-квалифицирани служители, а и общество без
управленчески проблеми, определено е предпочитано от тях. За тях има увереност и предвидимост в пазара, на
който те работят. Грешна посока, която не насочва правилно ресурси, обществото ни да е работещо и по-силно, а
унищожава малките и неможещи да си позволят такава реклама истински социални инициативи.

НПО- та и Фондации

Има доста НПО-та, които се борят с каузи. Но от къде им идват парите? От държавата? Тогава те са просто почти
неконтролируема държавна структура, която в такъв случай е по-порочна от администрацията. Това което имаме
ние е 100% зависими от държавно финансиране НПО-та, които съществуват от проект до проект, като реално не
могат да предоставят никаква устойчивост без държавното финансиране.

А ако идват от други донори, въпросите са парещи, какви интереси то обслужва, какви идеи прокарва в обществото,
за да си оправдае финансирането. В крайна сметка някой е платил, за да получи определен резултат, а ние като
общество, взимайки ги, позволяваме определена идеология и влияние да проникне сред нас. Религиозни, етични
и морални свързани с омраза и конфликт, лобита… Например, ако е Християнско - обслужва само християни или
такива, които трябва да станат християни? А ако съм мюсюлманин, ако имам друга деноминация? Каква ще бъде
крайната цена, която ще платим за идеологическото проникване? Ако съм бенефициент и не приемам
идеологията, но имам нужда от финансиране, в целевата група съм, какво става с мен - ще бъда ли идеологически
обременен? Идеологията определено е над алтруистичната кауза и морално етичните мотиватори.

Граждански организации и сдружения

Клубове по интереси, в които крайната цел е да защитават и прокарват интересите на своите членове. Като всичко
това уж е представено чрез хуманни и благородни каузи. Но както и при филантропията, сдружението е
емоционално и користно мотивирано. Дори да приемем временните граждански сдружения - да кажем топъл
обяд на сираци, на хора в неравностойно положение, на лекарите? Звучи красиво, но въпросът е това за колко
време ще е, защо на гърба на деца се прави реклама, за определен близък кръг бизнеси ли е това? Защо тези
групи нямат постоянно намаление или безплатни обяди в тези комерсиални ресторанти, защо нямат приличен
стол или ресторант, които да ги обслужват. Не е ли това просто социален ПР, на гърба на човешката наивност и
съпричастност, като на цената на няколко стотин лева, се прави изключително сполучлива реклама на
определени ресторанти, които по принцип си работят изключително комерсиално. И не е ли на първо място
всичко в името на членовете на групата, а не на каузата или някакви висши морални и етични принципи. Трябва ли
да си платите членския внос, трябва ли да обслужвате нечии интереси, за да работя заедно с гражданска
организация и да правите обществено полезна дейност? Не попадате ли в цикъл на зависимости?

Не на първо място са интересите на групата!

Политически организации

Типично за българската реалност, този модел поне на мен не ми е познат някъде другаде. Политическите парти
изпълняват ролята на граждански сдружения, поставили си за цел да се доберат до изпълнителната и
законодателната власт. От моят личен опит мога да кажа, че политическите партии, без значение спектъра
застават зад социална кауза. Но в основата е социалният ПР, който могат да си направят, както и в замяна на



политическа обвързаност, на социалния предприемач, което би им гарантирало повече гласове. Винаги съм си
задавал въпроса - ако някой криещ се зад морални лозунги с огромно желание да се домогне до държавния
бюджет и неговото разпореждане е искал да прави нещо полезно, защо не го е правил? Защо трябва да е на
цената на електорат и легитимация на харченето на бюджета? Изключително опорочен модел, който унищожава
не само възможността за социален бизнес, моралните устои на социалния предприемач, но и фундаментите на
едно демократично общество. Не случайно у нас "политика" се смята за "мръсна дума".

Материалаът е любезно предоставен от Фондация Арт Ангел, с единственото желание да сме по добро място за
живеене.

Илиян КУЗМАНОВ

Световноизвестни учени, шампиони и медалисти от световната олимпиада по математика, и златният Тео са част
от звездното лято в най-новото училище в Стара Загора.

За предстоящото лято екипът на фондацията "Миню Балкански" и "Съвет на мъдреците" към Професионална
гимназия по компютърни науки и математически анализи "проф. Минко Балкански" – Стара Загора организират
различни прояви за учениците.

Златният български учител Теодосий Теодосиев ще проведе лекция на тема "Методика за формиране на силов
интелект".

Медалисти от най-престижния състезателен форум в света по математика и лауреати на конкурса "Минко
Балкански" ще обучават учениците по комбинаторна математика. Сред лекторите са:

Ивайло Хартарски – медалист от световната олимпиада по математика завършил Louis-le-Grand (LLG) и Ecole
Normale Supérieure( ENS) в Париж;

Богдан Станков - златен медалист от световната олимпиада по математика (IMO). Заършил образованието си в
лицей Louis-le-Grand (LLG) и Ecole Normale Supérieure (ENS) , докторант в ENS в областта на комбинаторната
геометрия;

Иво Кортезов - завършил математика през 2013г. в University of Oxford (UO), специализира педагогика в University of
Birmingham;

Любен Личев – с три медала от световната олимпиада по математика, завършил лицей Louis LLG Louis-le-Grand
(LLG), от 2017г. е в ENS в Лион, където специализира вероятности;

Виолета Найденова - с три медала от световната олимпиада по математика. От 2017г. учи математика в University
of Oxford ( UO).

Обучение на тема "Информатика и облачни технологии" ще проведат IT специалистите Тодор Спасов, Николай
Бошнаков, Гергана Караджова, Александър Ангелов. То се организира с подкрепата на VMware България.

За "Компютърни технологии - хоризонт 2030г." – обзор на технологиите с висок потенциал като изкуствен интелект,
интернет на нещата (IoT), блокчейн и дори за квантовите компютри ще говори Теодор Първанов - лауреат на
фондация "Миню Балкански" с висше инженерно образование в ENSMA (École Nationale Supérieure de Mécanique et
d'Aérotechnique) във Франция. Работил във Франция и Белгия, сега в България - в развойния център на VMware
България. Ръководител на звено за изследвания и разработка (Research & Development) във VMware България.

Квантовият физик Стефан Кръстанов ще организира училище по физика за учениците от училището. Той е лауреат
на конкурса "Минко Балкански", с докторантурата в областта на квантовата информация, понастоящем работи в
Harvard и MIT. Той създаде по време на карантината през 2020г онлайн училище по физика, което съществува вече
15 месеца.
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Фондация "За нашите деца" проведе първата неформална среща под надслов "Разговор за нашите деца" на тема
"Бъдещето на децата в семейна среда". Експерти от организацията и независимият специалист от Ноу-хау център
за алтернативни грижи за деца, Нов български университет, Антоанета Матеева обсъдиха защо е важно
закриването на домове за медико-социални грижи за деца и какви резултати са постигнати до момента.

"Поводът да инициираме този разговор е притеснението ни, че обществото не разбира добре ключовите
възможности, гарантиращи добро качество на живот на децата ни. Основна ценност на фондацията е сигурната
семейна среда, която да отговаря на специалните потребности на детето. Затова се гордеем с факта, че през 2016
г. сградата на ДМСГД "Св. София" беше празна и светлините бяха загасени. Голяма част от децата бяха осиновени,
други бяха настанени при близки роднини и приемни семейства. Заедно с партньорите ни се обединихме около
идеята, че няма да изведем дете от този дом, докато не с е убедим, че мястото, на което отива е по-добро." –
сподели изпълнителният директор на фондация "За нашите деца" – д-р Иванка Шалапатова.

По време на дискусията стана ясен подходът за закриване на Дом за медико-социални грижи за деца "Св. София".
Процесът започва още през 2005 г., а в периода октомври 2015 – декември 2017 г. организацията реализира
проект "Пътят към семейството", чиято крайна цел е окончателно прекратяване на отглеждането на деца в дома и
създаването на комплекс от услуги за интегрирана подкрепа.

В рамките на проекта всички деца, в продължение на две години след извеждането им от специализираната
институция, се наблюдават от специалисти от организацията, които оценяват промяната на всяко от децата. От
стартирането на процеса по закриване, към момента 67% от децата окончателно са напуснали системата за
закрила на детето и живеят в семейства с родители.

"Какво липсва в домовете? Именно индивидуалната човешка връзка! Независимо в каква ситуация се намира
детето то трябва да има специална, лична връзка с човек, който е истински загрижен за него през цялото време.
Институционалната среда обезличава и вследствие на това децата не знаят кои са. Първият етап за разрешаване
на проблема е поставянето на децата в общността, за да се свързват със света. Вторият етап е помощта от страна
на специализираните мрежи центрове от семеен тип." – с тези думи се обърна към гостите Антоанета Матеева,
независим експерт от Ноу-хау центъра на Нов български университет.

С елегантна благотворителна вечеря със специален гост Н.Пр. д-р Роб Диксън, посланик на Обединеното кралство
в Република България, Карин дом отбеляза своята 25-а годишнина. 
Представители на бизнеса, индивидуални дарители и приятели на Карин дом се събраха в Морско казино не само
да отбележат значимия юбилей, но и с цел събиране на средства за новата сграда на терапевтичния център за
деца със специални потребности, който от създаването си до днес е посрещнал 2800 деца. 
В програмата участие взеха малката балерина с големи постижения Яница Георгиева, танцова школа Маламбо,
квартет Note и Поли Генова, която освен, че зарадва публиката с изпълнение на последните си песни, поздрави
изпълнителния директор на Карин дом Мая Донева и целия екип със специален поздравителен адрес, отправен
от българското училище в Лондон, носещо името на основателя на Карин дом – г-н Иван Станчов. 
Особено емоционален беше и поздравът на малката възпитаничка на Карин дом Моника Георгиева. С кулинарно
щоу на живо се представиха двама главните шефове към Институт по кулинарни изкуства към ВУМ, а рецептата,
която представиха беше закупена благотворително от част от гостите. Водещ на събитието беше магнетичната
Мария Силвестър, докато ролята на водещ на благотворителния търг, в който бяха набрани и по-голямата част от
даренията, пое Ники Кънчев. 
Гостите наддаваха за различни предмети, сред които тениски с автограф от Христо Стоичко, който изпрати и
специален поздрав към аудиторията, книга с послание от Димитър Бербатов, тениска с автограф от Цветан
Соколов, много предмети на изкуството и преживявания. 
Набраните 35 000 лева отиват за добра кауза, тъй като вече започна строежът на новата сграда на Карин дом в
широкия център на Варна. Цялата дейност на Карин дом в момента е събрана под покрива на някогашната вила
на семейство Станчови, построена през 1908г., която не отговаря функционално на нуждите на организацията да
развива своите терапевтични програми и обучения. Именно това е причината през 2019 г. Общинският съвет на
Община Варна да вземе решение да дари на Карин дом терен с цел изграждане на нова сграда. 
Финансирането на тази нова сграда се предоставя на Карин дом от Фондации Велукс, а парцелът е с площ 2450м2
в централна част на Варна. Въпреки подкрепата, която Карин дом има, средствата няма да стигнат за
финализиране и закупуване на специализирано оборудване и обзавеждане за новия терапевтичен и обучителен
център. Всички желаещи да дарят за каузата продължават да имат тази възможност чрез банковите сметки на
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фондацията или чрез отворения DMS номер. 
За фондация Карин дом 
Фондация Карин дом е организация с нестопанска цел, която стартира работата си като център за деца
със специални нужди във Варна през 1996г. Вече 25 години Карин дом предоставя различен и комплексен модел
на услуги за деца и техните семейства. Нашият екип предоставя квалифицирани услуги по рехабилитация и
ранна интервенция на повече от 300 деца годишно от цялата страна на възраст от 0 до 8г.
Нашето най-голямо постижение е партньорството със семейството, а нашият най-ценен съюзник по пътя
към всеки успех, всяка малка победа и голяма крачка в развитието на децата са техните родители.

Childish не гони просто печалба, а търси начин да обезпечи финансово дейността на Фондация "Подарете
книга"

"През последните години, в която и фирма да съм била, съм работила пряко с главния изпълнителен директор,
била съм дясната му ръка. В началото съм се радвала, че уча нови неща, но идва момент, в който спирам да уча и
си казвам: "Трябва да сменя нещо". Докато един ден не си казах: "Ако си толкова умна, колкото си мислиш,
направи си твоя фирма и виж какво му е на директора". Защото едно е да даваш акъл, друго е да взимаш
решенията, да носиш отговорност, да гледаш цялостната картина. Ти му даваш една идея, той казва: "Не, това не
може". Защо не може? Ами защото има хиляда други неща, с които трябва да се съобразиш. Сега виждам наистина
какво носи тази роля. Ако след някоя година се провалим и се откажем – всичко може да се случи, – тогава ще си
кажа: "Явно не съм чак толкова умна", и ще работя с по-голямо удоволствие за някой друг."

След като стига до това заключение преди повече от три години, Благовеста Пугьова (в духа на популярната шега)
заменя 40-часовата работна седмица с 80-часова. Тоест захваща се с бизнес.

Сферата на дейност се избистря в момента, в който Блага намира доверен партньор в лицето на Андрей Нончев.
Той е програмист с над 15-годишен опит и доброволец на "Подарете книга" – инициатива, която Блага стартира
като Facebook група през 2010 г. и впоследствие превръща във фондация, чрез която доброволци допринасят за
интеграцията в обществото на деца, лишени от родителски грижи.

През лятото на 2018 г. двамата основават компанията Childish, която предлага услуги за разработване на софтуер
и изграждане и управление на екипи, специализирани в работата с набиращия все по-голяма популярност език за
програмиране Python.

Бизнес с кауза от самото начало

Освен че се допълват прекрасно, Блага и Андрей си пасват като съдружници и по още една причина – чрез
бизнеса си те искат не само да могат да се издържат, но и да осигурят финансова стабилност на "Подарете книга".
Споделената им визия е заложена формално в собствеността на компанията – 50% от нея принадлежи на
фондацията.

"Искаме да намерим начин да помогнем на фондацията – част от печалбата да отива във фондацията с идеята в
един момент да достигне до бюджет, с който тя да може да издържа, разказва Блага. - Идеята не е да изкарваме
някакви стотинки за фондацията, защото това можем да направим и ако работим някъде и всеки ѝ дарява част от
заплатата си. Искаме да постигнем голям мащаб, така че фондацията да е независима и да достигне ниво, което
само с непостоянни дарения и проекти е немислимо."

За единайсетте години, откакто съществува, "Подарете книга" привлича над 5000 доброволци, които даряват време
и приятелство на момичетата и момчетата в близо 20 дома в София и други градове. Като инициатор на проекта
Блага е включена в селекцията "40 до 40" на "Дарик Радио" (2014) и "30 под 30" на сп. Forbes (2016). Близо година
тя е и изпълнителен директор на организацията TimeHeroes, която свързва доброволци с инициативи, които имат
нужда от подкрепа.

Подобно на голяма част от българските ИТ компании, Childish стартира като изпълнител на аутсорсинг услуги.
Някои клиенти се обръщат към тях по препоръка на организации, които вече са ползвали услугите на компанията,
други стигат до тях през посреднически агенции.

Разпознаваемостта и контактите на Блага в неправителствения сектор изиграват своята роля в развитието на
Childish. Сред първите клиенти на компанията е образователната платформа за деца "Книговище". Програмистите
на Childish изработват платформа, която вече се използва от хиляди деца, и продължават да надграждат с нови
модули и мобилно приложение.
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Философия и предизвикателства

Засега Блага и Андрей предпочитат да реинвестират печалбите си в развитието на бизнеса. Това им позволява да
наемат повече хора, да поемат по-големи проекти, които да изпълняват паралелно, и да намерят пазар за
собствени софтуерни продукти. Логиката, която следват, е проста: колкото по-устойчив е бизнесът, толкова по-
устойчива ще бъде и дейността на "Подарете книга".

В периода септември-декември тази година Childish ще може да разчита на допълнителна подкрепа по пътя към
желания растеж като една от 10-те компании, одобрени за участие в програмата Dare to Scale. Тя е насочена към
бизнеси с доказан продукт или услуга на пазара, оборот от поне 100 000 евро за 2020 г. и не повече от 150
служители, които са се устремили към разразрастване на дейността си.

Блага признава, че в момента водят преговори с потенциален инвеститор от чужбина, което е и сигнал за тях, че
дотук се справят добре.

"Специфичната юридическа структура може да донесе само приходи на фондацията, но я ограничава от всякакъв
финансов риск. Ако фирмата фалира, "Подарете книга" не губи и стотинка. От друга страна, ние, останалите
съдружници, и служителите печелим не само от резултатите на бизнеса, но и от задоволството, че работейки това,
което можеш, произвеждаш и добро за обществото. Преди имах вътрешен морален спор: "Като основател трябва
ли да работя на пълно работно време и на заплата във фондацията, или трябва да се занимавам с бизнес и да
остана доброволец?". Childish ми помогна да реша тази дилема."

Първият собствен софтуерен продукт на Childish вече е факт. Fabrico е дигитален заместител на екселските
таблици и хартиената документация, който помага на техниците, операторите на машини и мениджърите в
промишлени предприятия да синхронизират производството и поддръжката на машините, като организират
ефективно работата си по тяхното обслужване и ремонт.

Някои от най-големите технологични компании в света предлагат подобни софтуери, но те често не са по джоба на
малкия и средния бизнес, казва Блага и допълва, че при Fabrico потребителят заема централно място в процеса
на работа.

Илюстрация на модул на Fabrico.

Екипът вече работи с няколко клиента и го надгражда на базата на тяхната обратна връзка. Интересът и отзивите
са добри, въпреки че коронапандемията е принудила мнозина да затегнат коланите и да инвестират предпазливо.
Противоепидемичните мерки ограничават и възможностите за физически срещи с потенциални клиенти и
представянето на продукта на място.

Предизвикателствата от този тип не притесняват Блага. Тя вярва в потенциала на продукта дотолкова, че докато
екипът работи по него през последната година, тя не взима заплата с надеждата, че в немного далечното бъдеще
инвестицията ще се изплати.

"Не мисля, че някой ще ти каже, че му е било лесно, когато е направил бизнес. На майка ми, която има складове
за фуражи в малък град, също ѝ е било трудно. Спомням си, че когато майка ми и баща ми поистроиха първия си
склад, им останаха точно 1000 лв., за да заредят, а складът беше огромен. И те купиха осем чувала от единия
артикул, осем чувала от другия и ги подредиха шахматно, за да не изглежда празен складът. Прибави време,
усилия, постоянно реинвестиране – тоест с парите, които изкарваш, не отиваш да си купиш кола, както правят
много хора, а ги вкарваш отново в бизнеса, за да можеш да купиш повече чували и така да растеш. Видяла съм и
много други хора, на които не им е било лесно. На някой, който има гениална идея и много късмет, може да му се
е получило по-бързо, но това са единици. Това са тези еднорози (стартиращи компании с пазарна капитализация
от над 1 млрд. долара – бел.ред.), които гледаме по новините, но те заблуждават, че е лесно да си предприемач.
Много по-трудно е, отколкото си мислех, преди да започна."

Административната тежест, с която трябва да се справя бизнесът, съществува навсякъде, но е преодолима, казва
Блага. Според нея големият проблем пред малкия и средния бизнес в България е липсата на адекватни
механизми за осигуряване на временно финансиране или друг тип финансова подкрепа за усъвършенстването на
високотехнологични продукти. Тя споделя, че преди време се е нуждаела от допълнителни средства, за да съхрани
бизнеса си, но като е видяла условията дори за отпускане на кредит, решила да не се занимава и вместо това
използвала свои спестявания и пари на свои близки.

Разбира се, за жените като Блага, които управляват бизнес, някои трудности произтичат от деликатния баланс,
който трябва да поддържат между семейство и работа.

"Сега като им дете, виждам, че наистина има разлика. Примерно, ако нямах дете, нямаше да дойда на интервюто
с Вики. Ако не бях на интервю с теб, щях да съм вкъщи или в офиса и да работя до 19-20 ч., ако се налага – и до по-
късно А сега не мога да си го позволя [освен с редки изключения и при отлична организация]. Преди все повтарях,
че жените имаме равни шансове и че ако една жена иска, може да постигне колкото и мъжете. И това е така –
преди децата. Когато вече има дете, ограниченията за жената са много по-големи от тези за мъжа."

Детска работа, ама сериозна



В най-натоварените дни Блага понякога подхвърля на съпруга си, че е на ръба на силите си и в най-скоро време
ще започне да преглежда обяви за работа. Няколко часа по-късно обаче си връща трезвата преценка за голямата
картина на живота си и се залавя за работа с още по-голям ентусиазъм. Все пак компанията се казва Childish (от
англ. детски, детински – бел. ред.), а Блага и съдружникът ѝ избират това име, защото се възхищават на присъщите
на децата смелост, любопитство и креативност и ценят тези качества и в себе си, и в служителите си.

Отскоро към платформата "Книговище" работи и сайт за новини на детски език – "Вижте". Скрийншот от сайта на
"Книговище".

Освен че обожава да работи по проекти като "Книговище", Блага черпи удовлетворение и от благодарността и
отдадеността на екипа на Childish. Например един от програмистите, живеещ в България французин, ѝ е казвал,
че тя е най-добрият шеф, с когото е работил. Друг пък я уверява, че е готов да не получава заплата за известно
време, ако това ще помогне на фирмата да остане на крака в период на изпитание.

"Добрите резултати се получават, когато хората се кефят на работата си, но и са достатъчно самодисциплинирани.
Опитвам се да филтрирам подбора ни, така че да бъдем само хора, които правят нещата не просто добре, а с
гениалността и наивността на деца и с удоволствие и радост от голямата кауза, за която работим. Всеки, които не
отговаря на тези критерии, няма място при нас. Ние сме деца."

---

Този материал е създаден по проекта "Малък бизнес, голям успех" на Клуб Z. Ако имате интересни идеи за
предприемчиви собственици, развиващи малък и среден бизнес у нас, можете да ни ги изпратите на имейл [email
protected] (в Subject/Тема напишете "Малък бизнес, голям успех").

Дарение от 33 компютъра получи днес Община Нова Загора. То бе направено от "Банка ДСК" АД в специална
среща между кметът Николай Грозев, регионалният мениджър на Банка ДСК" АД , РЦ Стара Загора-Сливен Петьо
Вълчанов и Цонка Иванова – мениджър "Банка ДСК" АД, клон Нова Загора. Г-н Грозев благодари на гостите за
добрите взаимоотношения през годините и направения жест.

"Всяко дарение има освен материална и морална стойност. Материалната е важна, но демонстрираната
приятелска подкрепа е още по-важна.", допълни градоначалникът.

СЕДМИЧЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

4 юни

РЕСОР "КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ":

проведено бе обществено обсъждане и бе удължен срока за подаване на становища по предварителния
вариант на Програмата за качеството на атмосферния въздух на Община Русе за периода 2021-2026 г.;

машинно бяха почистени главните улици на село Николово, село Басарбово, село Червена вода, кв.
"Долапите", село Ново село, село Бъзън и село Ястребово;

зацветено бе с летни цветя кръговото на бул. "Фердинанд";

положена бе хоризонтална пътна маркировка по ул. "Петрохан", ул. "Тича", ул. "Згориград", ул. "Плиска" и
общински път II – 21;

ремонтирани бяха отделни разрушения на асфалтовите настилки по пътните платна на бул. "Мидия Енос",
бул. "Васил Левски", локалното платно на бул. "Липник" и др. Отстранени бяха опасни пропадания по ул.
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"Сент Уан", ул. "Хан Омуртаг", ул. "Иларион Драгостинов" и ул. "Цар Петър";

изградено бе ново улично осветление в участък по ул. "Видин", пред м-н "Била" и се ремонтираха общо 47
бр. улични и паркови осветителни тела;

ремонтирано бе поливното трасе в "Парка на Възрожденците";

окосени бяха зелени площи по бул. "България" и сервитути в двете посоки на общински пътища Бъзън –
Ястребово – Ново село;

приключена бе резитбата на сухи клони и оформяне на корони в "Парка на Възрожденците";

въведена бе временна организация на движението на ул. "Свети Димитър Басарбовски" във връзка с
реконструкция и доизграждане на ВиК мрежа;

Националният ден на безопасността на движението по пътищата 29 юни бе отбелязан с информационна
кампания и събитие в Детска градина "Снежанка".

РЕСОР "СТРОИТЕЛСТВО И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА":

приключи газифицирането на Детска градина "Радост" филиал на ул. Батак. Изградена е газова инсталация
в сградата и е монтиран нов газов котел;

започна ремонтът на дворното пространство на Детска градина "Радост" и Детска ясла № 1 на ул. "Червен"
№ 5. Ще бъдат изпълнени две детски площадки за игра на групите;

стартира и надграждането на съществуващата газова инсталация на детска ясла № 12 на ул. "Киев" № 10.
Ще бъде изпълнена допълнителна газова инсталация за захранване на нов газов котел и бойлер,
осигуряващ битова гореща вода;

изпълнени са 13 огледа на територията на гр. Русе и малките населени места в Община Русе във връзка
със сигнали от граждани и са съставени протоколи от проверките.

през отчетния период са издадени 10 Разрешения за строеж.

РЕСОР "ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ":

обявени бяха свободни места след приключило трето класиране за прием в първи клас за учебната 2021-
2022 г. Обявени бяха свободни места за трето класиране в детските грани и подготвителните групи;

подписан бе договор за внедряване на електронни дневници в детските градини;

във връзка с обявения от Националния институт по метеорология и хидрология предупредителен жълт код
за високи температури бе създадена организация на 1 и 2 юли да се раздава минерална вода на
гражданите. В обособени шатри медицински специалисти измерваха кръвното налягане на нуждаещите се
граждани с цел превенция и предотвратяване на спешни медицински състояния. Раздавани бяха и
информационни материали;

извършена бе проверка по сигнал в Център за временно настаняване;

организирана бе работна среща с директорите на детски ясли за обсъждане работата в детските
заведения през летния период и запознаването им с Насоките за работа, утвърдени от главния държавен
инспектор;

проведена бе работна среща с ресорния зам.-министър в Министерството на културата относно
партньорството на Министерството в провеждането на Музикалния фестивал "Мартенски музикални дни";

подготовка за провеждането на Летния фестивал "Опера под звездите" на Държавна опера Русе, който ще
се проведе в периода юли – август тази година;

подкрепена бе кампанията "България срещу диабета". За няколко часа на 30.06.2021 г. русенци имаха
възможността да получат безплатно измерване на кръвната захар, информационни материали за диабета
и лекарски консултации относно риска от развитие на болестта. Раздавани бяха и анкети за определяне
риска от диабет.

РЕСОР "ИКОНОМИКА И МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО":

• проведена бе първата лична среща между кмета на Община Русе Пенчо Милков и избрания миналата година
кмет на Община Гюргево Адриан Ангелеску. На визитата присъства и заместник-председателят на Окръжен съвет
Гюргево Елисабета Михалча. Бяха обсъдени възможностите за съвместно сътрудничество с акцент изграждане на
втори мост, свързващ гр.Русе с гр.Гюргево;

• бе посрещнат руският посланик Н. Пр. Елеонора Валентиновна Митрофанова;



• Община Русе бе одобрена по покана "Кръгова икономика и ресурсна ефективност", проект "Мерки за
подобряване управлението на отпадъците в общините Русе, Тутракан, Сливо поле и Ветово". Проектът е на
стойност 759 704,88 лв. и включва инициативи по подобряване, надграждане и използване на ресурсите по
отношение на кръговата икономика в региона;

• в периода 25-28 на полигона на ДЗС в Русе се проведе събитието Международен тунинг фестивал Маска. То се
организира от Сдружение "Маска България" и се реализира с подкрепата на Русенския университет "Ангел Кънчев"
и финансовото съдействие на общинската фондация "Русе-град на свободния дух" и нейните партньори от
застрахователна компания "ДЗИ", "Бадер" България и редица местни фирми. Събитието се превърна в едно от
най-мащабното мероприятие до момента и беше посетено от хиляди любители на колите и дрифта;

• депозирано бе предложение до Общински съвет Русе за размера на собственото финансиране по проект
"Прилагане на мерки за енергийна ефективност на обект ОУ "Отец Паисий" – град Мартен, финансиран от
Националния доверителен екофонд;

• продължават регулярните проверки и сигналите към концесионерите на спирките и подлезите на града;

• категоризирани бяха 22 туристически обекта на територията на Общината, сред които 20 заведения за хранене и
2 места за настаняване;

• бе отбелязана 5 годишнина на програма "Знание и растеж" на Фондация "Русе – град на свободния дух", която
организира съвместно с "Еконт Експрес" ЕООД. Основните цели на програма "Знание и растеж" са разширяване
на възможностите за достъп до знание и създаване на условия за свободно човешко развитие, както и подкрепа
за разгръщането на личностните и професионалните качества и умения на хората, чрез трупане на знания,
пречупени през призмата на практическия опит;

• приключи първият етап от реализирането на проекта "За плодовете на земеделския труд". Ученици от
Професионалната гимназия по селско стопанство "Ангел Кънчев" и техните ментори извършиха проучване на
историческата памет на първото в България земеделско училище в кв. "Образцов чифлик", на което гимназията е
наследник.

• отбелязан бе Международният ден на река Дунав с безплатна разходка по р. Дунав с туристическия кораб
"Русчук". Инициативата се организира съгласно "Програма за развитие на туризма на Община Русе за 2021" и в нея
се включиха 300 русенци.

Проф. дтн инж. Цоло Вутов бе удостоен с Почетна грамота за дарителство от МБАЛ "Проф. д-р Александър Герчев"
Етрополе"
Геотехмин, Елаците-Мед, Геострой и Геотрейдинг получиха сертификати за изключителен жест на подкрепа към
лечебното заведение.
С тържествен водосвет за здраве и благоденствие бе отбелязано приключването на ремонтните дейности на
покрива МБАЛ "Проф. д-р Александър Герчев" Етрополе". Водосветът бе отслужен от отец Огнян Георгиев пред
сградата на лечебното заведение в присъствието на кмета на общината Димитър Димитров, д-р Галя Василева,
управител на болницата, представители на дарителите – Доминик Хамерс, изпълнителен директор на Геотехмин
ООД и инж. Драгомир Драганов, изпълнителен директор на Елаците-Мед, лекари, медицински сестри и др. 
Ремонтът на болницата е вторият социално значим проект, реализиран по Благотворителната програма
"Българските добродетели" със средства на четири дружества от Група ГЕОТЕХМИН – Геотехмин ООД, Елаците-
Мед АД, Геострой АД и Геотрейдинг АД.
Болницата в Етрополе е общинско лечебно заведение с голямо обществено значение. В нея се обслужва,
диагностицира и лекува населението на общината, както и пациенти и от други райони – Ботевград, Правец,
Златица, Ябланица, Тетевен. Персоналът ѝ е с доказан професионализъм и утвърден авторитет сред обществото. 
Благотворителната програма "Българските добродетели" е основана от управителя на Геотехмин проф. дтн инж.
Цоло Вутов. През 2020 г. по негова инициатива бяха подписани споразумения за подпомагане на социално
значими проекти в общините в района на дейност на Елаците-Мед заради очакваните последствия от пандемията
от Covid-19. 
На 2 юли д-р Галя Василева, управител на болницата, удостои проф. Вутов с Почетна грамота за дарителство. За
проявени човечност и съпричастност, от името на ръководството на болницата, сертификати за направените
значими дарения получиха и четирите компании. 
В приветственото си слово д-р Василева сподели: "Позволете ми лично от мое име и от името на целия екип на
лечебното заведение да изкажа нашата благодарност на всички фирми от голямото семейство на Група
ГЕОТЕХМИН за поредния благороден жест за ремонта на покрива на болницата. Всички ние знаем, че покривът
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на болницата не е ремонтиран основно от пускането ѝ в експлоатация." И допълни: "Дълбоко сме признателни и
за изключителната подкрепа, особено в условията на епидемичната обстановка през 2020 г., когато здравната
система бе изправена пред сериозни предизвикателства, ние получихме дарение на медицинско оборудване от
Група ГЕОТЕХМИН. Благодаря за протегнатата ръка на проф. Вутов, на инж. Драганов, както и на д-р инж.
Владимир Вутов, изпълнителен директор на Геострой и д-р инж. Иван Вутов, председател на СД на Геотрейдинг".
От страна на общината г-н Димитър Димитров, благодари на четирите компании от Група ГЕОТЕХМИН и лично на
управителя проф. дтн инж. Цоло Вутов за подкрепата, която оказват на Етрополе и сподели: "Това е второто ни
събиране в рамките на един месец, което е показателно, че споразумението за партньорство, което сме
подписали, е жизнено и предвидените проекти се реализират. Ремонтът на покрива на болницата е още една
значителна инвестиция. ОбС - Етрополе подкрепи споразумението, ние благодарим за помощта и ще насочим
съвместните ни усилия в бъдеще основно в здравеопазването и образованието." Г-н Димитров, благодари и на д-р
Василева за доброто управление на болницата и припомни, че само допреди няколко години, лечебното
заведение е имало задължения, но в момента всички те са покрити. "Това показва, че болницата се ръководи в
правилна посока и се развива устойчиво", каза кметът на община Етрополе.
"Този проект е реализиран с грижа към местното население, сред което има и служители на Група ГЕОТЕХМИН.
Дарението за ремонта на болницата е продължение на политиката на Групата за реализиране на проекти в
областта на корпоративната социална отговорност, с които лично е ангажиран управителят на Геотехмин проф.
дтн Цоло Вутов – каза Доминик Хамерс. И допълни: - Ремонтът на МБАЛ "Проф. д-р Александър Герчев" Етрополе"
за нас беше важен социален проект, защото всички ние сме свидетели как лекари и медицински сестри се борят,
за да защитят здравето на хората и да се справят с настъпилата пандемия. Подобряването на условията в
болницата е важно както за медицинските специалисти, така и за всички пациенти, които идват тук да търсят
лекарска помощ". Г-н Хамерс подчерта приноса на общината и благодари на кмета г-н Димитров за
инициативността и добрата съвместна работа.
В началото на годината бе завършен друг важен проект по програма "Българските добродетели" - ремонт на СУ
"Христо Ясенов", като с това се осигуриха много добри условия за провеждане на учебно–възпитателния процес. 
Източник: balkanec.bg 

По време на Европейската нощ на музеите да Исторически музей-Панагюрище открива изложба, която отразява
даренията, получени в музея за изминалата година. "Поради наложените ограничения през 2020 г. нямахме
възможност да отдадем заслуженото на нашите дарители за предходната 2019 г. Затова настоящата изложба
"Дарения III" показва част от направените дарения за две години от м. юни 2019 до м. юни 2021 г. Куратори на
изложбата са: Ирина Ботева – гл. уредник, уредниците Петя Маноилова и Методи Навущанов, и Манол Панчовски –
фондохранител. Признателни сме и благодарни на нашите дарители, които се разделят с ценни реликви от
семейната и родова история, за да станат част от историята на Панагюрище и Панагюрския край, съхранявана и
представяна от Исторически музей – Панагюрище. Заповядайте при нас, за да почетем дарителите ни и да бъдем
заедно в Нощта на музеите!", съобщават от музея. Откриване на 3 юли 2021 г. от 17,30 ч. Прегледи: 3 

Благотворителен базар с книги и рекламни материали обедини на 1 юли много съмишленици в подкрепа на
Обществен дарителски фонд "Участвам, дарявам, подкрепям" град Оряхово. Стихчета за доброто и книгите, в
изпълнение на прекрасните деца Моника и Преслав от ДГ "Дружба", поставиха неговото начало.

Росен Добрев, кмет на община Оряхово и Румяна Декова, председател на общинския съвет, поздравиха
присъстващите и пожелаха успех на благородната кауза в полза на гражданите на общината, като самите те за
пореден път станаха дарители. Откриването уважиха Ирена Станкулова, кмет на с. Остров, банковите директори
Петя Павлова и Ива Баникова, Анни Замфирова, директор на ЦПЛР ОДК "Людмила Живкова".

Особена емоция и приятно настроение създадоха малките възпитаници на Детска градина "Дружба",
благодарение на съпричастността на Мариела Личкова и нейния екип. Всички закупиха избрани от тях книги, за да
им дадат нов живот със своето внимание.

Заглавие: Избожба "Дарения III" откриват в Европейската нощ на музеите в Панагюрище
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Организаторите на месеца на кръводаряването в Стара Загора подготвят поредна акция в последната седмица на
месец август. Кампанията е традиционна за сдружение "Самаряни" и ще се проведе в Къщата на архитекта. Това
съобщи в здравното предаване на радио Стара Загора "Часът на Хипократ" Мария Данева от "Самаряни".

Както ЗАРАТА писа, 61 доброволци са дарили кръв през юни – месеца, посветен на кръводаряването в Стара
Загора. От тях 7 са го направили за първи път. Сдружение "Самаряни" в партньорство с Международен младежки
център, Районен център по трансфузионна хематология и Община Стара Загора проведоха инициативата
"Сподели силата си, дари кръв", с която градът стана първият в страната, в който се е провел месец на
безвъзмездното кръводаряване. Кампанията се реализира в четирите петъка на месец юни.

ЗА ДА ПОДОБРИШ ИМУНИТЕТА СИ, ВИЖ ТУК!

Американският посланик Херо Мустафа отбеляза Деня на независимостта 4 юли с посещение в педиатричните
отделения на "Пирогов". Тя занесе подаръци на малките пациенти в Спешния център, съобщиха от "Пирогов".

Посланик Мустафа водеше делегация от Американската търговска камара, които бяха подготвили персонален
подарък за всяко дете.

Началникът на педиатричното отделение доц. Ирен Цочева показа на Н.Пр. Мустафа обновените стаи и новата
апаратура.

Американското посолство и Фондация "Америка за България" са партньори и подкрепят "Пирогов" в превръщането
на детския комплекс в болницата в по-близка до малчуганите среда.

Началникът на Клиниката по изгаряне и пластична хирургия проф. Мая Аргирова показа на гостите обновения
детски сектор, а ръководителят на сектора д-р Анастасия Викторова разказа на Херо Мустафа за тенденциите в
лечението на детските изгаряния и стремежа на "Пирогов" да разполага с най-модерните технологии и методи.

"Впечатлена съм от промяната в педиатричните отделения и от начина, по който екипът се грижи за децата", каза
посланик Мустафа.

"Болница "Пирогов" непрекъснато инвестира в подобряването на средата и апаратурата във всички детски
отделения. Партньорството ни с посолството и американските организации в България са отлични, защото са
посветени на този общ стремеж и аз благодаря за това", заяви шефът на "Пирогов" проф. Асен Балтов.

Той подари на посланика на САЩ книгата, посветена на 100-годишнината от освещаването на най-голямата
спешна болница в страната.

Херо Мустафа пък подари на проф. Балтов монета с българска роза. Дизайнът е подготвила лично посланикъ на
САЩ.

На 2 юли в арт залата на хотел "Ростов" се състоя първото публично събитие по проект "Граждани за прозрачно
местно управление в област Плевен", изпълняван от фондация "Съвременна плевенска медия", с финасовата
подкрепа на фондация "Америка за България" - обучение за журналисти и граждани.
Водещ на обучението беше адвокат Александър Кашъмов. 
Адвокат Кашъмов работи като правен експерт в неправителствената организация "Програма достъп до
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информация" (ПДИ) от 1997 г., ръководител е на правния й екип. Под негово ръководство ПДИ е подкрепила и
водила досега над 500 дела по Закона за достъп до обществена информация. През 2001 г. води успешно първите
две антидискриминационни дела в България, преди приемането на Закона за защита от дискриминация, по-късно
и дела срещу сегрегация, отказ на образование, изваждане от жилища и полицейско насилие. Представлявал е в
последните 20 години множество журналисти и медии по искове и тъжби за обида и клевета. Адвокат Кашъмов
печели делата Сашов и др. с/у България (2010 г.), Касабова (2011 г.), Идакиев (2011 г.), Хаджиев (2012 г.), Бойканов
(2016 г.), Анева и др. (2017 г.), Йончев (2017 г.), Костов и др. (2020 г.), Национално движение екогласност (2020 г.)
пред Европейския съд по правата на човека.
Именно темите "Свобода на изразяване. Защита на публикации при дела за обида и клевета" бяха разгледани в
първата част на обучението.
В него се включиха журналисти и активни граждани от Плевен. Те изслушаха с голямо внимание представените от
адвокат Кашъмов случаи от неговата практика, повечето - скорошни, включително такива, по които няма
окончателно решение. Адвокат Кашъмов даде ценни съвети за това как да търсим източници на информация, кога
можем да сме сигурни в позоваването на техните сведения и как най-добре да ги защитим, говори за защитата на
личните данни, за нивото на публичност, за обществения интерес и правото на лично пространство. Той илюстрира
темите с конкретни казуси и беше впечатлен от интереса на аудиторията, която искаше да чуе всички случаи от
адвокатската му практика.
След почивката обучението продължи с темата "Етични стандарти. Право на информация и ползване на публични
регистри". Александър Кашъмов представи ценни статистически данни за тенденциите в ползването на Закона за
достъп до обществена информация.
Присъстващите задаваха въпроси и споделиха личен опит. 
В анкетата след края на обучението те споделят, че са напълно подготвени да подадат заявление за достъп до
информация. Повечето посочват, че биха го направили, за да получат яснота по обществено значими теми,
например как се избират улиците за ремонт, как се разпределят средствата по общински бюджети, за конкретни
обществени поръчки, случаи със съмнение за конфликт на интереси и други.
Работата по проект "Граждани за прозрачно местно управление" на фондация "Съвременна плевенска медия"
продължава с проучвания, анализи и анкети. По проекта е планирано и публикуване на поредица авторски
материали. 

5 съда за смет и десетки чували с отпадъци събраха доброволци за няколко часа от терените на Западен парк
"Приста" тази неделя.

Обединени под името "зелени посланици", граждани и членове на организациите "Ruse go", "Градоред" и
фондация "Въздигане" почистиха от замърсявания едно от най-предпочитаните от русенци места за разходка.

Подобно на ситуацията в лесопарк "Липник" основният проблем е навлизането с автомобили навътре в гората и
изхвърлянето не само на битови, но и на строителни отпадъци, формиращи цели сметища.

Община Русе организира сметоизвозването на отпадъците и ще подкрепи и следващите мащабни акции на
посланиците.

Тази сряда започва поредицата от по-малки сутрешни почиствания, които доброволците ще правят регулярно в
града. Сборният пункт за желаещите е в 6 сутринта на кръстовището на улиците "Солун" и "Ниш" в кв. Възраждане.

Студенти и стипендианти ще придобиват 
ценен практически опит в една от водещите минни компании

Елаците-Мед, част от индустриална Група ГЕОТЕХМИН, откри на 1 юли своята лятна Стажантска програма за 2021
година. В административната сграда на Обогатителен комплекс, с. Мирково, компанията посрещна първата група
стажанти от 36-мата участници в програмата – студенти от различни университети в страната и чужбина, както и
стипендианти на дружеството от МГУ "Св. Иван Рилски", обучаващи се в инженерни специалности.

Заглавие: "Зелените посланици" събраха десетки чували с отпадъци в парк "Приста"
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В мултифункционалната зала на комплекса Даниела Горанова, ръководител "Набиране на персонал/обучения и
квалификация", и Мариана Вътева, експерт "Подбор на персонала/обучения и квалификация", приветстваха
студентите и ги запознаха с програмата на първия им ден от стажа, както и с наставниците, които ще помагат на
младежите в работния процес. За да придобият по-ясна цялостна представа за мащаба на предприятието и
дейността, бяха излъчени презентационен клип на дружеството и видео с моменти от досегашни стажантски
програми.

През 2021 г. Елаците-Мед провежда своята 10-та стажантска програма, която се утвърди с добрите си практики в
предаването на практически опит на бъдещите млади специалисти. Студентите ще практикуват на двете
производствени площадки на компанията – Рудодобивен и Обогатителен комплекс, където ще надграждат своите
академични знания и ще придобиват ценни професионални умения. Стажът на компанията е платен, като
периодът за провеждането му е гъвкав – между един и три месеца, в зависимост от възможностите и
предпочитанията на стажантите. Чрез практикуването в реална работна среда и под ръководството на наставници,
едни от най-добрите в своята професия, компанията подпомага младите хора по пътя към професионалната им
реализация. Запознаването с постиженията на компанията в областта на дигитализацията и работата с
високотехнологични системи в производството е предизвикателство и добра възможност.

"Добре дошли на стаж в нашата компания, която е част от Група ГЕОТЕХМИН и един от най-големите и социално
отговорни работодатели в страната. Вярвам, че при нас ще получите много добра възможност да развиете своя
потенциал, да усъвършенствате професионалните си умения и да натрупате необходимия опит за успешна
професионална реализация" – каза Милена Христова, директор "Човешки ресурси" в Елаците-Мед. Надявам се да
бъдете мотивирани и целеустремени за усвояване на нови знания и да вложите всички усилия, за да се
представите добре. Ще се радваме, успешно да завършите стажа си и в бъдеще да станете част от нашия екип. Тук
вие ще получите подкрепа за развитие и възможност за кариерно израстване при доказани резултати".

След официалната част бе организирана обиколка на основните цехове в Обогатителен комплекс, с. Мирково, на
която инж. Цветан Дилов, главен експерт в отдел "Производствено-технически", запозна студентите с
производствения процес, както и с работните зони, където ще практикуват част от стажантите.

Стажантите са силно мотивирани да придобият практически опит в една от най-големите компании в България.

Николета Негойкова се връща за втори път на стаж в добивната компания. "Бях на стаж през 2019 г., срещнах
много интересни хора и научи много нови неща и затова реших да се върна на стаж и тази година", сподели
Николета, която ще трупа опит това лято в отдел "Подбор на персонала, квалификация и обучения".

Сред стажантите тази година ще бъде и Младен Георгиев, който е от Генерал Тошево и учи в МГУ в специалност
"Сондиране, добив и транспорт на нефт и газ".

"Очаквам да добия повече знания и опит, защото университета дава знания, но не опит, т.е. дава знания, но не и
практика", каза Младен. Той смята, че компанията предоставя големи възможности за развитие.

Николета Четьова, студентка в СУ "Св. Климент Охридски", четвърти курс е избрала стаж в компанията, защото
смята, че той е отлична възможност за успешен старт. "Като обучаващ се в отдел "Комуникации" ще наблюдавам
съобщенията, които се разпространяват, ще науча за политиките за корпоративна социална отговорност, които се
реализират в региона", разказа Николета.

В лятната Стажантска програма на Елаците-Мед до момента са преминали повече от 250 студенти, бакалаври и
магистри от различни университети в страната и чужбина. През 2019 г. петима от преминалите стажа вече са
назначени на постоянни трудови договори в компанията. С тях общият брой на младите специалисти, стажували
през годините и свързали професионалния си път с Елаците-Мед, надвишава 50.

Малките пациенти в МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" вече имат свое място за приятно и забавно изкарване в болнична
среда. За децата, настанени в Детското отделение, е обособена уютна стая, в която да могат да играят, да се
забавляват, да си създават нови приятелства и позитивни емоции.
Забавната детска стая пристига в лечебното заведение благодарение на благотворителната организация "Ангели
за България", която е отправила предложение към болничното ръководство, като същото е прието с благодарност.
"Ангели за България" е неправителствена организация със седалище в град Лондон, Тя се финансира изцяло от
дарения на българите в чужбина, които отделят свои средства за благотворителни каузи. Настоящата дългосрочна
кампания е насочена към подобряване на болничните условия във всички държавни болници с Педиатрично
отделение в страната. Целта на инициативата е малките пациенти да имат един по-приятен и безгрижен престой
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по време на тяхното лечение.

Време за прочитане: < 1 мин.

На 5 юли в Русенския университет "Ангел Кънчев" откриха първата за университета лятна академия за деца "В
чудния свят на растенията". Зам.-ректорът по интернационализация и комуникационна политика, доц. Десислава
Атанасова, откри Академията, като поздрави децата за интереса им към растенията и им пожела ползотворна
работа и весело лято.

Заниманията в Академията са безплатни за децата. Те ще се провеждат в рамките на две седмици без събота и
неделя, сутрин от 9.30ч. до 12.30ч. в Университетската Ботаническа градина. Всички деца през този период от
време ще имат възможността да научат повече интересни и любопитни факти за растенията, да надникнат в
научноизследователските лаборатории на Университета, да засадят растения на открито и да се научат как да
отглеждат декоративни растения.

Ръководител на Лятната академия е д-р Петя Ангелова – преподавател по Ботаника и Систематика на растенията,
а сътрудници и ментори са Мартина Александрова – студент 3 курс, специалност "Растениевъдство" от Русенския
университет, Виктория Пламенова и Николай Пенчев – завършили предишни академии в "Чудния свят на
растенията", организирани от Фондация "Бистра и Галина".

В Академията децата ще имат възможността да открият нови и интересни занимания в областта на науката и
практиката, а и да намерят нови приятели!

Ротари клуб – Велико Търново дари пособия за обучение по метода Монтесори в Центъра за социална
рехабилитация и интеграция за деца и младежи с увреждания на бул. "България" 24 във Велико Търново. Днес
пособията бяха връчени на управителката на центъра Ваня Иванова и на екипа от новия президент на клуба
Венелин Иванов и представители на Борда на РКВТ, сред които и Мартина Маринова - член на ръководството на
клуба и паст президент на Ротаракт клуб, по чиято инициатива е реализирано дарението.

Благодарим от сърце на Ротари клуб, които откликнаха на мечтата ни да въведем обучение по метода Монтесори в
нашия център. Това е жест, който ще зарадва както децата, така и техните семейства, каза Ваня Иванова, която
връчи благодарствена грамота на Ротари клуб.

Своята благодарност към дарителите изрази и Росица Димитрова – директор на Дирекция "Социални дейности и
здравеопазване" в Община Велико Търново. Този Център е една от първите услуги, разкрити в нашата община още
през 2006 година и вече 15 години той показва как с екипност и отдаденост може да се работи за децата и
младежите с увреждания, каза Росица Димитрова. Тя подчерта, че ротарианците за пореден път подкрепят
социални инициативи, насочени към деца и младежи, самотни майки, възрастни и хора с увреждания. Помощта,
която ни давате, е доказателство, че социалните услуги стават все по-разпознаваеми в обществото, че печелят
доверието на хората и всички се надяваме това да продължи и занапред. Това партньорство аз наричам успех и
приемам като щастие, посочи Димитрова.

40 деца и младежи е капацитетът на Центъра, в който за пръв път се въвежда методът Монтесори, каза
управителката Ваня Иванова. Световно признатият метод позволява специфичен подход към децата, при който те
имат свободата да експериментират с материали, да търсят и откриват причинно-следствена връзка, а подходът
на специалиста терапевт е само насочващ, а не подаващ инструкции. Материалите, които се ползват при метода
Монтесори, са много важни, те развиват практически и сензорни умения, език, математика и други, като всичко е
свързано със заобикалящия свят.

"Служим, за да променяме животи" е мотото на световното ротарианско движение през тази година. Ще следваме
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този принцип, за да сме от полза на обществото и да направим живота на хората по-добър, подчерта президентът
на РКВТ Венелин Иванов.

Петър Крумов е едно от емблематичните лица на КОНКОРДИЯ България. Част е от фондацията почти от самото й
начало – започнал като социален работник и както казва самия той "такъв е и по образование и по призвание".
Днес Петър е Председател на Управителния съвет на Футболен клуб "Конкордия" и Мениджър "Алтернативни
програми и проекти". Петър е винаги усмихнат, остроумен в справянето с предизвикателствата и с прекрасно
чувство за хумор, което умело използва във всякакви ситуации. Той е уверен в себе си; вярва, че заедно с екипа си
прави неща, от които има смисъл и гледа с вяра в развитието на социалната сфера в бъдеще. За него то е
свързано със спортно-социалната интеграция.

Обичам да...

Най-обичам да правя каквото трябва, пък да става каквото ще. Обичам да гледам футбол и да пия бира - двете
дейности вървят ръка за ръка. Обичам и да си ходя на село. Обичам да ходя на срещи във Футболния съюз, защото
е интересно, по-различно е от нашата сфера, там общувам с друг тип хора, които ме обогатяват. Обичам и да
пътувам – за радост това често е част от работата ми във връзка с мачовете ни извън София. Харесва ми да
посещавам малки, непознати до момента за мен кътчета на България.

Личен vs Професионален живот...

Старая се личният и професионалният ми живот да са две отделни неща, да не ги свързвам по никакъв начин.
Според мен така е правилно. Нашата работа е тежка, защото работим с хора от уязвими групи, чийто живот е доста
труден. И ако човек в нашата роля слива личния и професионалния си живот – няма как да се справи или поне не
по най-добрия начин. Затова аз слагам рязка граница между тях. Това е една способност, която съм развил тук,
във фондацията. В началото ми беше трудно, постоянно общувах с наши потребители, когато и където и да ги
срещна. Сега се радвам, че успявам да не го правя. И това се отразява благотворно върху моето състояние, както и
върху работата, която върша. Прекарваме изключително много часове с хората, за които се грижим, общуваме
активно с тях, стремим се да разбираме проблемите им и да търсим решения. Твърдо смятам, че по-добрият
вариант е да оставям тази дейност само за работното си време. За да съм полезен както на тях, така и на себе си.

Моят ден...

Сутрин ставам максимално късно, защото много обичам да спя. Взимам си душ и идвам на работа. Пия кафе,
правим среща за деня с колегата ми Димитър Пешаков, разпределяме задачите и действаме. Всеки ден е
различен. Задачите ни са свързани с момчетата от футболния ни отбор и с колегите, които работят с тях. Имаме
много деца в отбора, които в рамките на деня споделят своите казуси, затруднения, проблеми, а ние се стремим
да им помагаме както и с каквото можем – като хора и професионалисти. Посещаваме тренировките, срещаме се
с Футболния съюз. Безкрайно съм горд, че нашият Футболен отбор отговаря на всички критерии, член сме на
Футболния съюз и дори вече сме пререгистрирани по новия закон. А с това не могат да се похвалят много от
професионалните футболни отбори. По време на шампионат ангажиментите ни стават по-големи, защото имаме
много мачове, често се налага да пътуваме. А това е едно от нещата, които много ми харесват. В края на деня се
прибирам вкъщи и се наслаждавам на почивката си.

Незабравими моменти...

Най-специалното за мен и за екипа ми е, че имаме Футболен клуб. Нещо много различно не само за Конкордия
Социални проекти, от която сме част в международен план, но различно и за социалната сфера като цяло. Гордея
се, че именно ние прокарваме пътя на спортно-социалната интеграция в България, защото съм убеден, че това е
бъдещето на социалната работа. Футболният отбор съществува от 2015 г., от 2017 г. сме член на Футболния съюз, а
през 2020 г. направихме пререгистрация. Трябваха ми няколко години за да могат хората тук да узреят за идеята
ми за футболен клуб. И в крайна сметка той е факт не толкова благодарение на мен, колкото на нашите
потребители. Всичко започна от това, че по време на нощните смени започнахме заедно да гледаме мачове. Така
всички се запалиха по футбола. Имахме достатъчно деца да направим един турнир и започнахме.

Незабравимите истории са много, заради дългата и наситена практика, която имам. Но сега се сещам за нещо,
което никога няма да забравя: Момче от нашия отбор, което стана много добър футболист, забелязаха го от
школата в Разград и го поканиха на пробен период. Спомням си ярко момента, в който едно много известно име
във футбола, силно впечатлено от възможностите на нашето момче, ме дърпа за ръкава и ме пита притеснено:
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"...Ами ако ЦСКА и Левски го поискат, на нас ли ще го дадете?..." Тогава се почувствах много футболно значим.

Моята работа...

Социалната работа е като футбола – сам не можеш да направиш нищо. Веруюто на хората в нашия екип е, че
трябва да правим каквото трябва, пък да става каквото ще. Не се притесняваме, дори да изпаднем в
конфронтация с някого или нещо, ако сме сигурни, че това, което правим е правилното нещо. А ние обикновено
правим правилни неща.

Моето послание...

Работата ни определено не е много лека. За признание като сфера на дейност да не говорим... Сигурно е обаче,
че е много благородна. Често се шегувам, че един беден по душа човек не може да работи в социалната сфера.
"Социалът" трябва да е с широка душа; да е с добра обща култура; да има стабилни ценности. Трябва и да се
харесва и да е богат на усещания за да може да е полезен. Иначе няма да се справи. Потребителите ни имат не
лека съдба, чувстват отхвърлени от обществото. Ако срещу тях застане човек, който не се харесва достатъчно, няма
самочувствие и не може да помогне сам на себе си - той много трудно ще помогне и на тях.

Когато започнах работа имаше истински "социали" – дълго работили в сферата, със специално отношение към
работата си. За съжаление тенденцията, която наблюдавам в последните години е, че социалната сфера се
използва само като стъпало към някаква друга сфера. Хората са все по-малко мотивирани и все по-
неквалифицирани. Силно се надявам да не съм прав или това скоро да се промени.

Затова обръщам специално внимание на посоката, в която сме тръгнали в КОНКОРДИЯ България – спортно-
социалната интеграция. Защото тя е нещо ново и привлекателно за младите социални специалисти. Нещо, в което
те могат да покажат своите качества, да приложат своите идеи. Тя е и начин, по който децата от уязвими групи
могат да развият напълно своя потенциал – като спортисти, специалисти в други сфери и добри хора. Защото
спортът дава поле за изява, силна конкуренция и по-нататъшно развитие. Защото е успешното бъдеще на
социалната сфера.

Или как с общи усилия помогнахме едно дете да расте здраво и щастливо и върнахме надеждата на
родителите му

Това е историята на малката Мария. Ако я попитате, къде живее, тутакси ще ви отговори, че "разбира се
принцесите и техните придворни обитават приказния замък на улицата с най-сладките череши в най-голямото
кралство". Заедно в кралството на Мими живеят мама, тати и нейната по-голяма сестра. Нашата малка героиня е
едно 4-годишно слънчево дете, включено в програмата ни за комплексна подкрепа за успешно интегриране в
образователната система на деца със специфични потребности и деца под закрила към Центъра за обществена
подкрепа "Щастливо детство". Майка й научава за фондация "За Нашите Деца" в болницата, в труден за
семейството момент. На детето била поставена тежка диагноза. Там, в болницата, тя разбрала, че въпреки
тежките думи на лекарите има едни хора, които могат да помогнат на нейната малка принцеса.

Мария дойде при нас през ноември миналата година - недоверчива и изплашена. Доведоха я родителите й -
изморени и притеснени, почти загубили надежда за детето си. Гледаше ни с огромните си зелени очи и сякаш
искаше да ни разкаже как се чувства, но не можеше. Веднага я усетихме и видяхме потенциала и искрата в очите й.
От първия ден започнахме работа с нея. В началото идваше плаха, гледаше ни с учудване и малко недоверие, но и
с много любопитство. А ние като една задружна дружина на Робин Худ, поведохме Мария през магични светове. С
креативния ни логопед откриваха вълшебни думи и правеха магични картички за мама. С рехабилитатора
преследваха разбойници през омагьосаната гора и се катереха по високи дървета, за да видят върховете на
планините. Със специалния педагог откриваха цветни цифри и букви. Накрая всички заедно танцувахме на кралски
бал, пременени в най- красивите си рокли, а Мими беше нашата приказна принцеса. Малко по малко детето
започна да се смее по-силно, да танцува и да ни говори все по-уверено. Мария вече смело тичаше към черешовите
дървета на нейната улица, които преди бяха недостижими за нея.

След няколко месечна работа на нашия екип, Мими от неуверена, изплашена, мълчалива и затворена в себе си, с
предизвикателства в развитието, се превърна в цветна пеперуда, която не спира да говори, познава всички
цветове, букви и цифри. Скача като белия заек, катери се като пантера, тича и играе наравно с другите деца,
справя се с всички задачи много по-успешно, показва завидни резултати в детската градина, защото може. Защото
заедно успяхме.

Заглавие: Мими в страната на чудесата

Дата: 07.07.2021 12:34
Медия: Информационен портал за неправителствените организации
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Днес лицата на всички онези хора, които седяха зад Мими греят, но едни усмивки греят много по-силно - тези на
нейните родители. Те са много по-спокойни и уверени за момиченцето си.

Мария е здраво и щастливо дете.

Нейните родители ни дадоха шанс да помогнем, а ние им върнахме надеждата.

Успяхме да направим това и благодарение на вярата на нашите съмишленици и партньори от The Human
Safety Net и Дженерали България, които инвестират в развитието на нашите услуги за ранно детско
развитие.

Кети Лазарова

Рехабилитатор

Българин от Филаделфия стартира дарителска инициатива, насочена към България, и само за две години успя с
лични усилия да осигури 100 000 лв. за децата с аутизъм в Родината.

Йото Йотов е един от най-добрите икономисти в света. Той е завършил образованието си в Стопанската академия
в Свищов през 2000 година и оттогава е преподавал в едни от най-големите университети на света – от Мюнхен до
Принстън и Бостън Колидж. Сега той е професор по икономика в Университета Дрексел във Филаделфия.

Българинът е част от световната класация на икономистите RePEc. В нея влизат повече от 60 хиляди икономисти
от целия свят, а проф. Йотов е в челната класация – на 1% от най-добрите икономисти на съвремието ни.

Моментът на дарението. Сн.: в-к "Борба"

Проф. Йотов се развива в сферата на международната търговия и на търговската политика. Работи като
консултант по редица международни проекти за престижни организации, сред които са Световната търговска
организация и Световната банка, както и на национални правителства като тези на САЩ и Канада. Българинът е и
част от екип, разработил най-пълната и всеобхватната досега интернет база данни за икономически санкции ("The
Global Sanctions Database").

През 2016 година

Йото Йотов се завръща

в България и организира провеждане на първия за Европа курс по Теория и приложение на гравитацията в
международната търговия в Свищов. В курса участват представителите на Народната банка на Република Северна
Македония, Централната банка на Русия, City University of New York, Universidad Nacional Educación a Distancia и
др. По време на обучението, чрез използването на уравнения, професорът доказва, че в икономиката търговията
между две страни може да се предскаже с от 60 до 90% вероятност. Което по собствените му думи е много добра
прогнозируемост, пише "Монитор".

Проф. Йотов като лектор в Свищов. Сн.: в-к "Борба"

Научната и икономическата си дейност проф. Йотов е подчинил не на идеята за лично забогатяване, а за една
изключително благородна социална кауза. Целта му е да успее да събере 50 хил. евро, които да дари за
подпомагане на деца с аутизъм в България. С тази цел той стартира инициативата си "Gravity with Gravitas for
Autism". Професорът успява да постигне целта си само за две години, като събира необходимата сума от
хонорарите за четените от него лекции и участието в семинари във всички престижни международни организации,
сред които Международният валутен фонд, Организацията за икономическо сътрудничество и развитие,
националните банки на Германия и на Испания, много световни правителства като тези на Великобритания и
Германия и др.

Българинът споделя, че идеята му за благородното дело му дошла, след като видял трудностите, които изпитва
негов приятел с дете аутист.

На 1 юни 2021 г. проф. Йото Йотов и съпругата му Анелия, която също е възпитаник на Стопанската академия в
Свищов, правят дарение на Центъра за работа с деца аутисти в родния град на дарителя Плевен. Сумата ще бъде
използвана, като бъде раздадена под формата на месечни стипендии на шест деца аутисти. "Обичам града и се
надявам тези пари да помогнат на децата. Надявам се да дам

Заглавие: Българин от Филаделфия дари 100 000 лв. за деца в Родината

Дата: 07.07.2021 14:31
Медия: BG voice
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пример и на собствените си синове

споделя проф. Йотов.

Въпреки огромната си научна и обществена ангажираност, професорът икономист не забравя и свищовската Алма
матер. Член е на местния Алумни клуб МИЖ и участва редовно в инициативите му. Член е и на Алумни клуб
"Легендите", в който участват различни поколения възпитаници на Свищовската академия. Професорът участва и в
спортните прояви на Академията, като организираният годишен футболен турнир. След огромния успех, на който
се радва лекциите му в най-престижните световни колежи и университети, от есента на 2021 г. проф. Йото Йотов
ще преподава своя гравитационен курс и в Стопанска академия "Д. А. Ценов" в крайдунавския град. Лекциите му са
част от съвместен проект с преподавателите доц. Драгомир Илиев и доц. Галин Стефанов и ще бъдат реализирани
с подкрепата на Американската програма "Фулбрайт".

BG VOICE - вече и в Instagram, последвайте ни.
За още новини харесайте и страницата ни във Facebook ТУК

По лична инициатива на ръководството на "Дънди Прешъс Металс" в България бяха дарени 10 броя болнични
легла със странични прегради, болнични матраци и болнични шкафчета на болницата в Пирдоп.

От името на директорите материалното дарение беше връчено от Илия Гърков, изпълнителен директор,
Цветомир Велков, оперативен директор и Цветанка Караиванова, икономически директор. С новото оборудване
ще бъдат замени амортизирани легла във вътрешното отделение.

Благородната постъпка е един добър пример за стойностна самоинициатива.

Средствата се насочват към деца и младежи със специфични образователни потребности или нисък социален
статус

Алианц България стартира нова социална инициатива в подкрепа на фонд "Добротворчество" на Българския
Червен кръст. Компанията се ангажира да дарява по 1 лев на БЧК за всяка попълнена анкета за удовлетвореност
от клиентите. Средствата се насочват към фонд "Добротворчество" за насърчаване и развитие на творческите
способности на деца и младежи със специфични образователни потребности или нисък социален статус.
Под мотото #ПомагамеЗаедно Алианц България призовава своите клиенти да предоставят обратна връзка за
обслужването, което са получили, а за усилието им компанията ще отделя средства за фонд "Добротворчество".
"Обратната връзка от клиентите е изключително важна за нас, тъй като ни помага да подобряваме качеството на
услугите, които предлагаме. Вярваме, че с тази инициатива ще приобщим клиентите на Алианц към нашите
корпоративни ценности и заедно ще подпомогнем нуждаещите се", се казва в съобщение от застрахователя.

В началото на юни е намерено малко мече в Родопите. Скоро след това се появяват още две. Днес Хуба, Вихър и
Горан, намерени от РИОСВ-Смолян, вече са в центъра за рехабилитация на кафяви мечки в Гърция – ARCTUROS.

Заглавие: ДПМ-Челопеч дари болнично оборудване на МБАЛ "Пирдоп"

Дата: 08.07.2021 12:39
Медия: Средногорски Багри

Заглавие: Застраховател в партньорство с Български Червен кръст

Дата: 08.07.2021 11:19
Медия: Инсмаркет

Заглавие: Фондация "4 лапи", за която животните не са много по-различни от хората

Дата: 08.07.2021 20:37
Медия: Зарата
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За да стигнат до него обаче, преди това те прекараха няколко седмици в Парка за танцуващи мечки в гр. Белица.
Това е един от проектите на фондация "Четири лапи", с които организацията вече над 20 години се грижи за
животните в България.

Първоначално дейността на фондацията е съсредоточена предимно върху Парка за танцуващи мечки и грижата за
бездомни животни, както и спасяването на диви животни. Днес обаче "Четири лапи" може да се похвали с голям
екип и множество успешни кампании.

"Всички колеги за изключително мотивирани да работят в съответните сфери. Всички са експерти в конкретните
области", каза пред Свободна Европа Магдалена Пенева. Тя е член на фондацията от няколко години.

"Всъщност всеки от нас има вътрешното разбиране, че това са същества, които не са толкова по-различни от
хората. За нас хуманното отношение не е просто термин, с който да назоваваме това, което предлагаме на едни
"по-низши същества", казва Пенева.

-->

"Ние действително вярваме, че това са същества с усещания, както е залегнало и в европейското законодателство,
за които трябва да бъде осигурена максимално добра среда, за да живеят пълноценно и да се чувстват добре,
както и хората", казва още тя.

Паркът за танцуващи мечки е сред най-важните начинания, с които фондацията може да се похвали.

"Това е едно убежище за животни, което осигурява среда на мечки, които са били отглеждани в лоши условия.
Всъщност проектът започва с танцуващите мечки, които в един момент стават забранена практика в България.
След това са спасявани мечки от целия Балкански полуостров, включително от зоопаркове. Сега тези мечки, които
се отглеждат там, се радват на една много добра среда", казва Пенева.

"Четири лапи" участва в множество кампании, с които се борят с несправедливото отношение към животни не
само в България, но и в Европа. Една от тях е "Краят на клетките".

"Кампанията за "Края на клетките", за която говорихме, е едно друго постижение. Там се видя как българите могат
да се ангажират с нещо, което ги засяга в ежедневието им, което да доведе до по-хуманно отношение към
животните".

Други постижения, в които фондацията има пръст, са забраната да се използват диви животни в цирковете, както и
инкриминирането на жестокостта към животни.

-->

www.svobodnaevropa.bg, · Copyright (c) 2018. RFE/RL, Inc. Препубликувано със съгласието на Radio Free
Europe/Radio Liberty, 1201 Connecticut Ave NW, Ste 400, Washington DC 20036. ЗА ДА ПОДОБРИШ ИМУНИТЕТА СИ,
ВИЖ ТУК!

ИНДИВИДУАЛНО ДАРИТЕЛСТВО - (БРОЙ
НОВИНИ: 6)

На 17-ти и 18-ти юли, в минифутболен комплекс Надежда, ще се проведе благотворителен футболен турнир
"Заедно за Яни".

Отборите ще бъдат по 5+1 състезатели, като таксата за участие е 60лв. Организатор на турнира е Мариян
Бояджиев. Надпреварата ще се проведе под егидата на Българска федерация по минифутбол, като стартира в
9:30ч.

Турнирът има за цел да се съберат средства за малката Яница Карачорова, която се нуждае от скъпоструваща
операция, за да се пребори с онкологично заболяване. За операцията на детето са необходими 200 000 лева.
Сума, която е непосилна за семейството. С общи усилия и инициативи обаче може да се съберат парите. За
контакт и записване: 0876 126668.

Заглавие: Благотворителен футболен турнир "Заедно за Яни"

Дата: 02.07.2021 11:26
Медия: Топ спорт
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Известната журналистка апелира във Фейсбук към всички потенциални дарители да подкрепят усилията ѝ за
превръщане на къщата на голямата поетеса в с. Езерово музей, къща за гости и средище за литературни четения и
поетично-музикални вечери.

Известната журналистка Оля Ал-Ахмед отправи апел от профила си във Фейсбук, а и от други социални мрежи, към
всички, желаещи да станат дарители за осъществяване на стремежа ѝ да изпълни завещанието на своята майка -
голямата поетеса Ваня Петкова, отишла си през 2009 г. Преди да ни напусне, Ваня Петкова пише за къщата си в
тракийското село Езерово: "Тази къща никога да не се продава. Завещавам на внуците си и на дъщеря ми да я
превърнат в музей на моята личност и творчество!"

Именно с това се е заела сега Оля Ал-Ахмед, но средствата ѝ са стигнали само за ремонт на покрива на къщата,
което тя онаглесява със снимки в социалните мрежи.

"За 6 дни ние сътворихме покрив. От тук на сетне всичко е в Божиите ръце дали ще се намерят дарители, които да
помогнат в това благо мое дело за съхраняване и запазване на културната ценност на България - "Къщата - музей
и Къщата за гости ВАНЯ ПЕТКОВА"! - пише Оля Ал-Ахмед.

Тя добавя в WatsApp: "Кой с каквото може, помагайта! Името ви ще е записано за поколенията. Всеки дарител ще
е вписан на почетна мраморна плоча и ще получи 4 уникални стихосбирки на поетесата, и, разбира се, публична
благодарност в медиите! Тук ще се правят празници на поецията, литературни четения, поетично-музикални
вечери. Или просто елате за риба в тракийското село Езерово. Пари нямам, но имам желание, добри намерения
и много лъбов! А Бог - е любов!"

Оля Ал-Ахмед изпрати до сайта на СБЖ и банкова сметка в лева, на която желаещите да превеждат дарения. Тя е
на нейно име: Олга Жаклин Нури Садик Ал Ахмед.
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Дядо Добри дарява в цяла България

Цвета Кирилова, председател на "Сдружение Азбукари", авторът на проекта за паметник на дядо Добри и
Борислав Радославов, автор на книгата "Дядо Добри – светецът от Байлово" разглеждат идейния проект за
паметника / Снимка: Карина Вутова.
Арх. Георги Бакалов
Арх.Димитър Бакалов

Дядо Добри, светецът от Байлово, оживял в каменна скулптура изпод детските ръце на бъдещи каменоделци,
никога няма да бъде сам. Около него ще тичат деца, ще се разхождат майки с колички, ще се четат стихове, ще се
пеят песни, ще се правят изложби на детски рисунки, а родители ще разказват на наследниците си за светлото му
дело и ще ги възпитават в християнски ценности.

Това предвижда проектът за пространството около Монумент дядо Добри – първия паметник на доброто в
България. Дело е на двама изтъкнати архитекти, баща и син – арх. Георги Бакалов и арх. Димитър Бакалов,
вложили много символика и много душа и сърце в разработката си, казват от сдружение "Азбукари".

В проекта си експертите по градска среда предлагат скулптурата на седящия дядо Добри да бъде поставена в
паркова среда, в близост до църковен храм. Така смята арх. Георги Бакалов, защото обявеният от хората още
приживе като светец и най-голям дарител на храмове има пряко отношение към духовността и към източното
православие. "Дядо Добри е убеден в ценностната система на християнството и е допринесъл много с личния си
пример за популяризиране на християнските добродетели", каза още арх. Бакалов.

Идеята е да се обособи в паркова среда едно пространство, където да може от няколко посоки хората да се
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доближават до паметника и да бъде под формата на кръст, като символ на християнството. Седящият дядо Добри
ще гледа на изток, ще бъде обкръжен със зеленина в градска среда и там ще се провеждат различни събития. Ще
може също, който иска, просто да поспре за малко и да остави едно цвете, или когато родители заведат децата си,
да им разказват за християнските добродетели.

Идеята е това да бъде едно живо пространство, от една страна да е самостоятелно, от друга страна да е вписано в
една среда, където може да се пребивава, да се случват хубави светли неща. Затова в предложението, направено
от екипа на архитекти Бакалови, е дадена възможност от 3 посоки хората да се доближават до пластичния
монумент, а в алейките, които са като подход, да се правят изложби, да има някаква иносказателност, свързана с
добродетелите, за които дядо Добри е пример.

Важно е също, че в това архитектурно решение са осигурени условията на достъпна среда – да може и хора с
инвалидни колички и с увреждания да се докоснат до светеца. Около самия паметник ще има площадче 3 на 4 м,
за да може там през цялата година нещо да се случва. Да има посещение на деца, с родители или учители,
изложби на детски рисунки, занимателни и познавателни срещи, да се раздават книжки.

Проектът предвижда на самия постамент, върху каменни плочи околовръст на монумента да има надписи с мисли
на дядо Добри, превърнали се в емблематични. "Светецът много ясно, много кратко определя постулатите,
свързани с ценностната система на християнството и източното православие, като обич към ближния, покаяние,
смирение и други добродетели. Идеята е когато майка заведе там своето дете, да му прочете тези мъдри
послания на светеца и те да останат в малката му главичка", казва още арх. Бакалов.

Около паметника може някой да иска просто да се усамоти със своите мисли. И обратното – около него хора да
празнуват. Проектът дава възможност и за това. Предвижда се също на алейките към паметника да се засадят
цветя, които създават настроение, облагородяват пространството и възпитават децата в любов към природата.

На първия паметник на Доброто в България ще има и надпис, че скулптурата е дарение на деца, бъдещи
скулптори. Идеята деца да изградят със собствените си ръце и под ръководството на скулптори и ментори
паметника на Дядо Добри се ражда спонтанно у организаторите на кампанията за специалния монумент –
"Сдружение Азбукари". Обществениците от неправителствената организация, чиято основна мисия е да подкрепят
децата, решават да се привлекат малките българи на всеки етап от кампанията за паметника на дядо Добри.

Организаторите поставят в центъра на кампанията децата по много причини. В инициативата за първия паметник
на Доброто е най-силните послания да са насочени към децата, нашето бъдеще. Самият Дядо Добри приживе
душата си дава за децата, има много специално отношение към тези чисти души. Често им целува ръцете и се
просълзява, когато деца му споделят, че са спестявали от джобните си пари, за да ги пуснат в чашката му за
дарения.

Паметникът на седящия дядо Добри в типичната му поза, както се помни, с чашка за дарение в ръка е изкован от
бял камък от деца от Професионалната гимназия по каменообработване в село Кунино, под ръководството на
техния преподавател, скулптора Красимир Митов. Съхранява се в училището в очакване да бъде монтиран върху
постамента. В глобалната инициатива на "Сдружение Азбукари" за събиране на средства за изграждането на
монумента се включват българи от цял свят.

Като дарение са изработили архитектурния проект и бащата и синът Бакалови. През цялото време са работили
заедно с инициативната група от общественици и съмишленици около "Сдружение Азбукари".

Бащата арх. Георги Бакалов е председател на Управителния съвет на Съюза на архитектите в България от 2010 г.
до 2019 г. Председател е и на Форум на архитектите от Черноморския регион от 2011 г. до 2016 г., а също и на
Управителния съвет на Сдружение в обществена полза на архитектите и инженерите изследователи в България.

Синът арх. Димитър Бакалов е специализиран в областта на инвестиционното проектиране, ръководене на екипи,
ползване на съвременни компютърни програми, визуализации и подготовка на предложения, свързани с
нормативни документи в архитектурната област и др.

"Защо приехме със сина ми да направим този проект? Въпрос на морал, на убеждение, че примерът на дядо
Добри трябва да бъде популяризиран сред по-младите и по-възрастните – каза арх. Георги Бакалов. – Нашата
разработка е безвъзмездна, дарение към тази инициатива. Нали идеята е всеки да допринесе с нещо към каузата
– със своя труд, знания и умения. Безвъзмездно! Това е задължително условие. Това е примерът на дядо Добри,
който ние сме длъжни да следваме."
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На 1 юли в двора на ОУ "Проф. Марин Дринов" учениците от седми клас получиха своите свидетелства за
завършено основно образование. По традиция за 26-та година бяха връчени плакети и парични награди от фонд
"Ваня Ангелова". Общият размер на наградния фонд бе 3 000 лева, разпределени според волята на дарителя
Иван Ангелов, един от собствениците на фирма "Градус". Заместник-директорът Богдана Шишкова обяви, че
фондът е учреден през 1995 г. от г-н Иван Ангелов, президент на фирма "Градус", в памет на неговата съпруга Ваня
Ангелова – начален учител в училището от 1981 до 1992 година. Благородната идея е да се награждават ученици,
завършващи основно образование с отличен успех и изяви в извънкласните дейности. През годините награди от
фонд "Ваня Ангелова" са получили 141 ученици, от които 90 – пълни отличници. За радост и гордост на учители и
родители през настоящата учебна година 19 ученици от седми клас завършват основното си образование с
отличен успех, от които шест – с пълно отличие. Г-жа Екатерина Футекова, директор на Основно училище "Проф.
Марин Дринов", връчи наградите от фонд "Ваня Ангелова" на тазгодишните носители – Велислав Стоянов от VIIв
клас, Владислав Ангелов от VIIв клас, Евелина Брандийска от VIIа клас, Кристиан Спасов от VIIв клас, Марияна
Маринова от VIIв клас и Нина Игнатова от VIIа клас. В празничната програма учениците развълнуваха и очароваха
публиката с емоционалните си изпълнения. В подготовката и провеждането на тържеството взеха участие
класните ръководители на седми клас – Мария Игнатова, Мирослав Цветков и Красимира Цветкова. В края на
вечерта директорът на училището – г-жа Екатерина Футекова, връчи свидетелствата за основно образование и
подаръци от УН "Зора" с председател г-жа Радка Кирилова. Информация и снимки: страницата на училището във
фейсбук 

Дарение от документи, монети, банкноти и вещи направиха Светлозар Стоянов и Стоян Ангелов. Сбирката бе
предадена днес на РИМ Хасково в присъствието на кмета Станислав Дечев, информират от общината.

Историята на тази находка е интересна. Светлозар Стоянов и Стоян Ангелов се познават от домовете за сираци,
където са израснали. Стоян Ангелов е работил в чужбина, успял да събере пари и си купил къща в село Горски
извор.

Хората от селото му разказали, че къщата, която купува е на дядо Пенчо. Той бил известен с това, че е човек
грамотен, начетен, издал пет книги и събирал стари вещи и предмети.

Така когато Стоян и Светлозар влезли старата къща намерили документи, банкови извлечения, юбилейни медали
и банкноти от царско време, скрити между страниците на старите книги. Част от монетите били открити в купа,
пълна с пуканки.

Вероятно това е бил начинът да бъдат скрити от крадците, предположиха дарителите. Голяма част от монетите са
от времето на социализма, но има и такива, които изглеждат доста по-древни и предстои да бъдат датирани.
Намерени са и човешки череп и кости, които днес също бяха предадени на Хасковския музей за експертиза.

Директорът на РИМ Хасково Пенко Добрев призова гражданите да предават стари предмети, документи, снимки,
семейни архиви и вещи, защото именно в музея те ще бъдат проучени и съхранени. Предположенията са, че това е
част от семейна сбирка, която собственикът на къщата е пазел до смъртта си. По-късно къщата е разграбена от
крадци, но след като Стоян Ангелов я купува се натъква на тези вещи, които от днес са част от сбирката на
Хасковския музей.

От РИМ Хасково припомниха, че съгласно Закона за културното наследство, всеки човек, който намери вещ, трябва
в срок до 7 дни да се обърне към Регионален музей. "Светлозар Стоянов и Стоян Ангелов направиха точно това, за
което им благодарим и призоваваме всички хора да спазват разпоредбите на Закона, за да съхраним
историческото си наследство", призоваха експертите от РИМ Хасково.

"УМБАЛ-Пловдив" получи дарение от Швейцария. Лечебното заведение се сдоби с 80 болнични легла, матраци за
тях, 5 колички и 5 ролатора за хора с увреждания и 6 палета с медицински консумативи. Благотворителната акция
се осъществява благодарение на д-р Валентин Джонов, професор по анатомия към университета в швейцарската
столица Берн. Медикът повече от 2 десетилетия е част от швейцарската здравна система и в момента е
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председател на Дружеството на анатомите в Швейцария и ръководител на Малтийския орден, каза началникът на
Клиниката по урология проф. д-р Димитър Шишков. Дарението се осъществява с помощта на Българското
посолство в Швейцария.

"Признателни сме на проф. Джонов за усилията, които полага да подкрепи "УМБАЛ-Пловдив", заяви
изпълнителният директор д-р Динчо Генев. - Благородният жест е изключително ценен, защото е направен от
човек, който се стреми колегите му да лекуват пациентите си по европейски стандарти. Този жест на внимание и
загриженост означава много, защото е направен в момент на пандемия от коронавирус."

Огромни благодарности към този българин, който не е забравил родината си и нуждите на нашето
здравеопазване, каза проф. Шишков, специализирал в Университетската клиника по урология в болница "Инзел
шпитал"в Берн, откъдето поддържа колегиални отношения с проф. Джонов. Това не е първото дарение за
български болници, а предстои да бъдат организирани и други, които ще бъдат насочени към малки малки
лечебни заведения в страната – Смолян, Стара Загора, Ямбол и др., които имат реална нужда от помощ.

Източник: GustoNews 

КАМПАНИИ - (БРОЙ НОВИНИ: 3)

Само преди дни от благотворителната организация "Капачки за бъдеще" съобщиха във фейсбук страницата
си, че започват да събират и алуминиеви кенчета за каузата. В името на благородната идея отново могат
да се включат активно много хора, които консумират напитки в алуминиеви кенчета.

Нужно е да имате предвид единствено следните три неща:

1. Какви кенчета? Всякакви кенчета от напитки, които ни ги лови магнит. Ако ги лови - значи не са алуминий.

2. Смачквайте ги добре, но внимавайте да не се порежете, защото понякога се образуват остри ръбове.

3. Ще бъдат събирани на кампаниите за капачки, които се провеждат през пролетта и есента.

До момента от "Капачки за бъдеще" са организирали логистиката за алуминиевите кенчета за няколко от по-
големите градове.

Ако искате да се грижите по-добре за околната среда и/или да помагате на хората в нужда, последвайте
посланието на благотворителната кампания "Заедно можем повече".

Чрез "Капачки за бъдеще" за по-малко от четири години са събрани и рециклирани близо 500 000 кг пластмасови
капачки. Като за две години са дарени общо 22 кувьоза в общински болници, а от началото на 2020 г. – медицинска
апаратура за детски и родилни отделения в още 14 болници в страната.

"Правим го, защото вярваме, че България и светът като цяло могат да станат едно по-приятно за живеене място,
когато всеки от нас започне да полага ежедневни усилия за това".

Над 100 хил. души са последователи на кампанията в социалните мрежи и още много други подкрепят
инициативата в събирането на капачки. Дело, което не изисква усилия, но носи много позитиви и добродетели.

17-годишната шампионка по фолклор от Перник започна лечението си в Германия

Цвета Страхилова вече е в Германия, където в специализирана клиника ще се извърши трансплантацията, която
да спаси живота й. Самата тя се обърна с думи на благодарност към всички, подкрепили каузата й. Както "Вяра"
писа, самата операция ще се поеме от Здравната каса. Средствата, които се събраха по време на
благотворителната кампания в подкрепа на 17-годишната народна изпълнителка и шампионка по фолклор от
Перник, ще се използват за престоя й в Германия.

Заглавие: От "Капачки за Бъдеще" вече събират и алуминиеви кенчета за каузата

Дата: 05.07.2021 15:40
Медия: MediaNews.BG

Заглавие: Парите за Цвети са събрани, дават остатъка на други болни деца

Дата: 05.07.2021 18:42
Медия: Вестник Вяра
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"Средствата, които останат от даренията на хората, след като Цвета оздравее, ще бъдат пренасочени към други
нуждаещи се деца. Тъй като здравната каса отпусна пари, средствата по сметката на Цвети са напълно достатъчни
са лечението й. Всички трябва да разберат, че пари от нея се отпускат само срещу фактура от болницата или за
лекарства – те не могат да се използват за друго. След приключване на лечението на Цвети, както и самата Цвети
иска, парите ще бъдат дарени за лечение на някой друг или други нуждаещи се", написа в социалните мрежи
Евелина Георгиева. Тя изказа благодарност на всички, които са подкрепили кампаниите в помощ на "златното
момиче" на фолклора.

"Отново искам да благодаря на хората с кутиите, с благотворителните мероприятия, и най-вече за
благотворителния концерт за Цвети от 21 юни. Благодарим на хората, без които този концерт нямаше да се състои
– Кристиан Петров, Адриан Скримов и Петър Петров – фен на "Миньор" (Перник). Благодарим и на тези, които се
включиха в разпространението на билети, както и на всички хора, включили се с каквото могат – те ще получат
благодарствени грамоти. Благодарим и на кмета на град Перник Станислав Владимиров, който ни разреши да
проведем концерта на стадиона. Сега нека всички стискаме палци на Цвети", допълва още Евелина.

А от болницата в Германия Цвета Страхилова благодари на всички, които я подкрепят. Ето какво написа тя във
фейсбук: "Искам да БЛАГОДАРЯ на всички знайни и незнайни мои помощници в борбата с левкемията! Много сте и
не мога да изброявам имена, за да не пропусна някого… Благодаря на всички добри хора: от Перник (Уникални
сте!), България и Света… Лечението ми в Германия вече започна, благодарение на ВСИЧКИ ВАС!" "За всички
останали, които се опитват да спекулират и не спират да се заяждат с администраторите на групите… МИЛИ ХОРА,
лечението ми ще е повече от година. Здравната каса поема трансплантацията, останалите неща като прегледи,
изследвания и лекарства поемаме ние. Всички пари, които останат в сметката, аз ще даря на деца, които имат
нужда от тях! Тези пари могат да се използват само и единствено за лечение чрез фактури от болничното
заведение. Благодаря отново на всички, които дариха, за да ми помогнат! Нека Вярата ни крепи! Бъдете здрави!" –
написа още Цвета.

2000 лева в подкрепа на фондация "За Нашите Деца" е резултатът от свежата и закачлива кампания с бургер
"Адвоката"

Визията на любителите-кулинари от Адвокатско дружество "Гугушев и партньори" и безспорните умения на бургер
шефовете от Scapto се обединиха в кулинарен шедьовър - бургер "Адвоката", с добавена към него специална
подправка – възможността на всеки, който го опита, да допринесе за стойностна кауза. През целия месец юни
10% от стойността на бургер "Адвоката" и "Адвоката Веджи" във всички обекти на веригата Scapto бяха отделяни в
подкрепа на работата на фондация "За Нашите Деца". Ценителите на апетитните бургери хапнаха с кауза в най-
детския месец и така станаха част от кампанията, посветена на развитието и щастливото детство в семейство на
българските деца.

"Рецептата за успех понякога може да бъде сведена до нещо сравнително просто – прави добро. Бъдещето
на всяко един народ е в очите на неговите деца. Няма нищо по тъжно от детската сълза и нищо по хубаво от
детската усмивка. Тази кампания има за цел именно да създаде усмивки – като започнем от закачливата
идея, която представя и стигнем до качествената промяна, която се опитва да постигне. Обществен,
социален и морален дълг на всички нас е да помагаме. А какво по-хубаво, ако го направим в компанията на
семейството си или наши приятели, докато пием чаша бира и хапваме нещо вкусно." – сподели адв. Виктор
Гугушев, вдъхновител и двигател на кампанията, който от години по различни начини подкрепя фондацията и
нейната дейност и въвлича свои колеги, партньори и приятели в правенето на добро.

С набраната от кампанията сума инициаторите ще помогнат в работата на експертите от фондация "За Нашите
Деца" да подкрепят уязвими деца и семейства, за да останат заедно, да помагат на децата с трудности и проблеми
в развитието, за да достигат потенциала си, да предоставят дом и семеен уют на деца, лишени от родителска
грижа.

Признателни сме на нашите приятели от Адвокатско дружество "Гугушев и партньори", на новите ни съмишленици
от Scapto и на всички, които се включиха, избирайки да хапнат с кауза през юни.

ЗАСТЪПНИЧЕСТВО И ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО -
(БРОЙ НОВИНИ: 5)

Заглавие: Кампанията на Адвокатско дружество "Гугушев и партньори" и SCAPTO набра 2000 лева в подкрепа
на щастливото детство

Дата: 09.07.2021 13:36
Медия: Информационен портал за неправителствените организации
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На масата седнаха кандидати за депутати от ГЕРБ, БСП, ДПС, Демократична България и "Изправи се! Мутри вън!"
и водещи български експерти по темите иновативна икономика, климат и опазване на околната среда.

- Броени дни преди извънредните парламентарни избори MOVE.BG събра политици от основните политически
партии и водещи експерти на Кръгла маса, посветена на устойчивото и иновативно бъдеще на България.
Дискусията "Зелен рестарт: Мисия възможна" представи различни визии как да бъде извършена зелената и
дигитална трансформация на българската икономика и общество с акцент върху предизвикателствата пред
България и възможните решения. Съорганизатори на Кръглата маса са членовете на инициираната от MOVE.BG
коалиция от граждански организации "За зелен рестарт" - WWF България, "Грийнпийс"-България и "Институт
Кръгова Икономика".
Политици от ГЕРБ, БСП, ДПС, Демократична България и "Изправи се! Мутри вън!" обсъждаха заедно с експерти от
Коалицията три ключови за бъдещото на България теми:

Иновативното икономическо развитие като ключ за трансформация на българската икономика;
Климатичните промени и енергийния преход в България;
Опазването на околната среда и биологичното разнообразие в страната ни.

Саша Безуханова, основател на MOVE.BG, коментира:
"Днес говорим отново за избори. След седмица избираме тези, които ще избират за нас политиките и решенията
за бъдещето.
Като нация сме пред друг много важен избор – в каква държава искаме да живеем след 10, 20, 30 години.
Изправени сме пред този избор, защото светът минава през фундаментална трансформация и се пренарежда
днес заради развитието на технологиите, климатичната криза и пандемията. Държавите, които развият
икономиките си в тенденциите на утрешния ден и създадат условията за намиране на решения на големите
предизвикателства пред света, ще имат водеща роля в бъдеще.
От Коалиция за "Зелен рестарт" имаме отговори за това как България да стане от лидерите на утрешния свят .
Днес разговаряме с политиците, за да чуем техните позиции и ангажимента, който поемат. Седим заедно на
Кръгла маса днес експерти и политици – маса, на която има място за всеки с добротворчески идеи, защото
сътворяването на бъдещето е общо дело и е възможно само с обединените ни приносни усилия."
От политическите партии участие взеха Жечо Станков от "ГЕРБ-СДС", Кристиан Вигенин от "БСП за България",
Йордан Цонев от ДПС, Владислав Панев от "Демократична България-Обединение" и Данаил Георгиев от "Изправи
се! Мутри вън!". Към Тошко Йорданов от "Има такъв народ" беше отправена покана за Кръглата маса, но от
партията отказаха участие.
На Кръглата маса бяха и експертите на Коалицията: Саша Безуханова - основател на MOVE.BG и член на
инвестиционния комитет на Европейския съвет за иновации, Апостол Дянков - старши експерт "Климат и енергия",
WWF България и Веселина Кавръкова - изпълнителен директор на WWF България.
Коалиция "За зелен рестарт" беше създадена преди година, за да подпомогне зелената и дигитална
трансформация на българската икономика и общество в контекста на Националния план за възстановяване и
устойчивост. Коалицията изработи шест становища с над 200 идеи за подобряване на Плана, както и създаде
"Учебник по бъдеща история на България" - специален проект, който показва как България може да се превърне в
зелен и иновативен лидер, ако приложим днес група от дългосрочни и интегрални реформи чрез НПВУ. 
Повече за Коалицията тук.
Пълен запис на Кръглата маса "Зелен рестарт: Мисия възможна?" гледайте тук.

Здравните власти представиха новосъздадения Обществен съвет по ваксинация към министъра. Основната му цел
е да насърчи имунизацията срещу коронавируса. В Обществения съвет влизат представители на религиозните
общности, пациентски организации, журналисти, здравни медиатори, както и хора от сферата на изкуството и
културата. Негов член е и председателят на закрития ваксинационен щаб проф. Красимир Гигов.

"Трябва да се търсят нови начини за достигане до обществото", категоричен е проф. Красимир Гигов, член на
Обществения съвет за ваксинациите.

Заглавие: Зеленият рестарт на България събра политици, експерти на Кръгла маса за бъдещето на страната ни

Дата: 02.07.2021 12:19
Медия: АГРО.БГ

Заглавие: Създадоха Обществен съвет по ваксинация

Дата: 02.07.2021 06:07
Медия: Нова телевизия
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Как обаче хората от новосъздадения съвет ще мотивират населението да се имунизира срещу коронавируса
засега не е ясно. Това,на което разчита здравният министър, е техния авторитет.

"Това е мисия, това не е административна задача", заяви здравният министър Стойчо Кацаров.

Членовете на Обществения съвет смятат, че към момента не се знае достатъчно за ползите от ваксините и
предразсъдъците вземат превес.

"Не може да се говори ваксинирайте се. Все едно да кажа жени, раждайте деца - това не върши работа",
категорична е Нана Гладуиш, Фондация "Една от 8" и тв водеща.

"Аз самата успях двама души да ваксинирам с моите собствени усилия, надявам се с усилията на този обществен
съвет да ги направим 2 млн. и много повече", подчерта и оперната певица Александрина Пендачанска.

И докато Съветът тепърва ще набелязва конкретни действия за насърчаване на ваксинацията, рискът от нова
вълна на епидемията остава.

"Измамното спокойствие, на което се наслаждаваме летните месеци, малкият брой случаи - това е измамно
спокойствие. Не е в контрола ни", посочи здравният министър.

Основания за това дава новият "Делта" вариант на коронавируса, който вече е в България.

"Хората,които са получили две дози от ваксината против коронавирус, са предпазени от разпространяващия се в
момента нов вариант на вируса. Така че това,което можем да направим през лятото, е да се ваксинираме",
категорична е проф. Мира Кожухарова, епидемиолог и съветник на здравния министър.

Междувременно членове на консултативния съвет отправиха критики, че има и лекари, които се противопоставят
на ваксините и разколебават пациентите.

Източник: Фокус 

Близо 8000 хиляди души са лишени от право да работят и живеят самостоятелно. Причината е закон на 72 години,
който поставя под запрещение хората с умствени проблеми.

Елица Маринова получава печат "запрещение", след като израства в Дома за деца с умствена изостаналост в село
Крушари. "Нямаше да мога да работя, да имам семейство, да живея самостоятелно", разказва тя.

Фондация "Св. Николай Чудотворец" и управителката му Мария от Добрич променят клеймото "запрещение" след
дългогодишни битки в съда. Елица е един от 8000 българи, поставени под запрещение. Мария и фондацията
успяват да спасят едва шестима.

"България е единствената страна с подобен репресивен закон в целия ЕС. Нашите хора, както ги наричаме, с
интелектуални затруднения, са наречени слабоумни и че след като човек страда от такава болест, той не може да
взима решения сам за себе си", посочва Мария Методиева, фондация "Свети Николай Чудотворец", гр. Добрич.

За 72 години парламентът все още не е решил проблема с този остарял закон.

"Законите се променят единствено и само от Народното събрание и ние чакаме с нетърпение новото да бъде
изпълнено със съдържание. Няма да престанем да се опитваме", категорична е Мария.

А докато парламентът се напълни със съдържание, Мария дава смисъл на хора с умствени проблеми в своята
чудна градина и стопанство, в което те имат работа и изкарват пари.

"Искам да си имам семейство, искам да стана шофьор, това ми е мечтата", твърди Елица.

Заглавие: КЛЕЙМОТО "ЗАПРЕЩЕНИЕ": 8000 души в България без право на работа и личен живот
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Реформата в детското правосъдие е била неглижирана в продължение на повече от 5 години. Това коментира
ресорният заместник-министър Мария Павлова по време на международна конференция "Може ли правосъдието
да бъде щадящо по отношение на децата?", организирана от Българския център по нестопанско право, фондация
Validity, PRISM Италия и Център за правни ресурси, Румъния вчера.

"На правителствено ниво у нас не са положени почти никакви усилия, за да се постигне съгласие между
институциите коя от тях да поеме отговорността за мерките за подкрепа на малолетните деца под 14 години,
извършители или потърпевши от нарушения. Така от 2016 г. до днес остава неприключен проектът на Закон за
възпитателните мерки спрямо лицата, извършили като непълнолетни престъпление или административно
нарушение, който би трябвало да замени Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и
непълнолетните", посочи Павлова.

Заместник-министърът на правосъдието добави, че се надява следващото редовно правителство да има куража и
амбицията да довърши реформата в детското правосъдие.

"Само говорене не върши работа. Необходими са бързи и консолидирани действия от всички институции, в чийто
обхват попада грижата за деца."

Павлова припомни още, че България се намира в наказателни процедури заради невъведената директива
относно процесуалните гаранции за децата, които са заподозрени или обвиняеми в рамките на наказателното
производство и директивата за установяване на минимални стандарти за правата, подкрепата и защитата на
жертвите на престъпления.

Директорът на Българския център по нестопанско право Надя Шабани обобщи, че по време на конференцията са
набелязани нови проблемни аспекти по отношение на институционалната работата и подкрепата на деца в
конфликт със закона, които ще се систематизират и добавят към вече съществуващите от години.

Съдържанието на регистъра за собствеността и финансирането на медиите трябва да се оптимизира и
реформира, така че да бъде полезно не само за разследващите и регулаторни органи, но и за самите медии и
гражданското общество. Това мнение изрази в интервю за БНР Ясен Лазаров от Института за развитие на
публичната среда. Институтът е работил върху изследване на медийното финансиране в България и механизмите
на неговата отчетност. 
Велислав Минеков: Има телевизии, които се хранят от всички министерства, министри си купуват
тишина

"Може би е полезно да се систематизират както основните проблеми, и някои оперативни дефекти", посочи
Лазаров в предаването "Преди всички".

Ежегодно, до 30 юни, доставчиците на медийни услуги трябва да декларират в Министерството на културата
собственост, финансиране и стойност на сключваните от тях договори, а подаваната информация следва да е
достъпна в публичен регистър за медиите, поясни Лазаров. Става дума за т.нар. закон "Пеевски" от 2018 г. и
разкриването на медийните собственици и договорите, които организациите сключват.

Проблемите, свързани с тези декларации, според Ясен Лазаров са в три насоки – кои организации каква
информация трябва да подават в МК и в какъв вид следва да се обявява тя.

Дефиницията за доставчик на медийни услуги в законодателството ни е изключително широка, особено за
медиите в Интернет. Практически се оказва, че медии са всички уебстраници с новинарска рубрика в тях, с
изключение на профилите в социалните мрежи и личните блогове, уточни той.

"Това означава на практика, че всяка година до Министерството на културата трябва да се подават хиляди
декларации на сайтове, управлявани например от общини, от търговски и граждански сдружения и т.н. и
същевременно за 2020 г. декларациите в регистъра са от 251 организации, които са управлявали общо около 230
уебстраници."

В закона има неприложими норми, но позволяват санкционирането на тесен кръг задължени лица, подчерта
Ясен Лазаров.

"Ако глобяваме някого за пълни или неверни данни, тогава какво правим с хилядите уебстраници, които
принципно избягват регистъра и са непроследими? (..) Какво правим с тези организации, които са анонимни,
защото не смятат, че са медии, или поради другата хипотеза, по-лошата, при която целенасочено се пуска
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анонимно новинарски съдържание?"

Лазаров открои като друг проблем това да се обявяват не само договорите с публични институции, но и всяко
получено през годината финансиране.

"На деклариране подлежат грантови средства от проекти, дарения от фондации и граждани, средствата, набрани
чрез кампании, заеми, кредити от банки и прочее, но не и търговските приходи на медиите."

По този начин според Лазаров медиите с проектно финансиране – например за разследваща журналистика, са
поставени в неравностойно положение спрямо останалите, защото трябва да разкриват подробности за своите
приходи и партньори.

"Което може да породи известен риск за дарителите, особено ако медията е критична към политическата
конюнктура. Докато влиянието на отделни олигарси върху медиите, когато се осъществява по търговски път,
остава неразкрито за хората. Това е, защото така казва законът."

Цялото интервю слушайте в звуковия файл.
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