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БДФ В МЕДИИТЕ - (БРОЙ НОВИНИ: 1)

Кампания на Български дарителски форум разказва за добавената стойност от партньорството между
бизнеса и гражданските организации
Български дарителски форум (БДФ) стартира вчера кампания Доброто никога не е достатъчно. Основната й цел е
да насърчи добрите практики в корпоративното дарителство и да покаже важността на съвместното
сътрудничество между компаниите и НПО сектора.
Видео поредица и галерия с изображения в социалните медии ще представят партньорства, които имат своята
история и постигнати успехи. Героите в тях разказват за каузите си, за смисъла и ползата от партньорствата в
дарителството.
Бизнесът у нас инвестира около 40 млн. лв. всяка година в програми, проекти и инициативи в подкрепа на
обществото според последни годишни анализи на дарителството на БДФ (2015 – 2019 г.). Когато го прави умно,
отговорно, прозрачно и смело, резултатите се мултиплицират многократно. 
Кампанията ще покаже цялата палитра от партньорства във всички важни обществени сфери – от подкрепа за
деца и семейства в риск, през помощ за възрастни и самотни хора, инвестиции в култура и образование, екология
и зелени идеи. В част от тях Форумът има роля като инициатор на идеята за свързването между организацията и
компанията и подпомага процеса по изграждане и популяризиране на партньорствата. 
БДФ представлява и подпомага големите дарители в България. Форумът работи системно за подобряването на
дарителската среда у нас. Той допринася за изграждането на устойчиви партньорства между дарители и търсещи
подкрепа (финансова, експертна, материална, доброволческа). 

ЧЛЕНОВЕ НА БДФ - (БРОЙ НОВИНИ: 20)

Велико Търново."Дядовата ръкавичка" е поредното заглавие от програмата на Международния фестивал "Лято,
кукли и приятели" 2021. То ще бъде представено в събота от Държавния куклен театър – Видин, съобщават
организаторите на проявата от Куклен театър "Весел". 
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Представлението ще се играе от 11.00 ч. на откритата сцена "Арт лято" в парк "Асеневци" до художествената
галерия "Борис Денев" в старата столица (при неподходящи метеорологични условия – в същия ден, но от 11,30
часа на сцената на НЧ "Надежда 1869").
"Дядовата ръкавичка" е най-новият спектакъл, подготвен от екипа на Държавния куклен театър от Видин.
Постановката е на Мая и Митко Димитрови, сценографията и куклите – на Миглена Методиева и Георги Славков, а
музиката – на Петко Манчев. Във всичките роли се превъплъщава очарователната Маргарита Костова.
Добре познатата на всички деца приказка е разказана от момиченце, което е научило историята от своя
дядо.Възпитана в любов към природата, малката Маргарита ще покаже на любопитните зрители колко е важно да
помагаме на тези, които са в беда, и независимо от това, че сме различни, да се грижим един за друг.
Организаторите на театралния форум напомнят за предстоящата изложба базар, която ще се реализира през
август. Рисунките на зрителите, вдъхновени от играните спектакли, ще бъдат изложени до откритата сцена "Арт
лято", а събраните средства от продажбите на детските творби ще бъдат дарени на Фондация "Искам бебе".
Международният театрален фестивал "Лято, кукли и приятели" 2021 е организиран от куклен театър "Весел" с
финансовата подкрепа на Община Велико Търново и е част от културния календар на града.

Факултетът по журналистика и масова комуникация(ФЖМК) и Гьоте-институт-България, съвместно с Фондация
"Тръст за социална алтернатива" имат удоволствието да обявят отворена покана за участие в журналистическия
семинар Media Incubator, който ще се проведе от 2 до 7 октомври 2021 г. в Гьоте-институт България, ул. Будапеща 1,
София. Срок за записване: 2 септември 2021 г.

Ромското малцинство, мястото и ролята му в обществото и обществените процеси, както и човешките и
гражданските права на ромите, са едни от наболелите проблеми в България и Европа, като медиите играят
ключова роля в задаването на тона и навигирането на диалога по тях.

Именно затова второто поредно издание на проекта Media Incubator в България ще бъде фокусирано върху темата
за антициганизма в аудиовизуалните медии – от появата им до днес. Повече информация и записване на сайта на
Гьоте-институт.

м.л.

Изпълнителният директор на Фондация "Работилница за граждански инициативи", Илияна Николова, е посланик
за България на Европейската гражданска инициатива. Илияна, както и хората от екипа на ФРГИ, вярват истински в
смисъла на гражданското участие и възможността гражданите да са активна страна в процеса на демократично
развитие не само в България, а и на ниво Европейски съюз. На страницата на Фондацията можете да намерите
различни инициативи, свързани с гражданското участие.

Представяме Ви кампанията "EcoScore".

Европейската гражданска инициатива има за цел да въведе европейски екорейтинг (EcoScore), с който да се
обозначава въздействието върху околната среда на продуктите, произвеждани и продавани на европейския
пазар. Екорейтингът ще се посочва визуално върху опаковката на продукта в основното зрително поле, за да се
постигне по-голяма прозрачност по отношение на въздействието на продуктите върху околната среда.

Амбицията е той да бъде указан върху всички видове продукти. Засега е трудно той да се изчисли за съставни
продукти. Затова въвеждането му основно за храни и дрехи е добро начало!

Цели:

• Да се даде възможност на европейските потребители да правят информиран избор, отчитащ въздействието на
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предлаганите продукти върху околната среда, въз основа на ясно и надеждно означение.

• Да се насърчат специалистите да намаляват въздействието на своите продукти върху околната среда, като
същевременно се осигурява видимост за продуктите, които вече са екологосъобразни.

• Да се предложи единен етикет, основан на стандартно изчисление за цялата европейска територия, за да се
избегне объркването на потребителите, изправени пред все повече различни екологични етикети.

Повече информаци за проекта, можете да намерите на следния линк: https://bit.ly/3rLxViB

Подкрепете инициативата тук: https://bit.ly/3C6LFcb

Проектът "Тамбури дрънкат" възражда отколешна традиция във Велинград благодарение на програмата "Ти и Lidl
за по-добър живот"

България е страна с хилядолетна култура, която гордо пазим и обогатяваме до ден-днешен. Важна част от
българската култура са народната музика, народната песен и танци, знанието и уменията за които се предават от
поколение на поколение.

За изпълнението на българска народна музика се използват типични инструменти като кавал, гайда, гъдулка,
както и тамбурата – един характерен за региона на Велинград музикален инструмент. Със задачата да бъде
възстановена една прекъсната традиция и да се създаде музикална школа по тамбура, се заема Образцово
народно читалище "Св. Св. Кирил и Методий 1905", Велинград. През цялата си над стогодишна история читалището
е вярно на своята културно-просветна и народополезна мисия и е място за среща между поколенията,
поддържащи жив българския дух във времето.

Така естествено се ражда идеята да бъде възродена една съществувала в миналото детска група по тамбура. От
читалището разработват проекта "Тамбури дрънкат" и през 2018 г. получават подкрепата на най-голямата
социално отговорна инициатива на Лидл България "Ти и Lidl за по-добър живот", осъществявана съвместно с
Фондация "Работилница за граждански инициативи" и Български дарителски форум.

"Българската тамбура е автентичен струнен музикален инструмент, нарича се "булгария" и е единственият
инструмент в човешката история, който носи етнонима на един народ. Тя е материален триизмерен образ на
древния български символ ипсилон с две хасти (ıYı)", разказва Мария Чорбаджиева, председател на читалището.
Въпреки че Велинград е в Родопите, там не се слуша кабагайдата, а се чува мелодията на тамбурата, пренесена от
преселниците, които са дошли от Разлошко и Неврокопско. В града е силна отколешната традиция младежите да
се учат да свирят на този инструмент, като обучението е от по-възрастните към по-младите.

Проектът "Тамбури дрънкат" не само възражда традицията, но и я развива с идеята професионални музикални
педагози да обучават децата. За преподавател по тамбура от читалището успяват да привлекат д-р Петьо Кръстев
от БАН, разработват тематични планове за подготовка, включващи теория на музиката, солфеж и практическа част,
закупуват 20 нотни папки за начално обучение и изработват две нови тамбури.

По традиция самият инструмент се предава в семейството. Едно от най-запалените деца в групата свири на
тамбурата на прадядо си и е четвърто поколение тамбурджия. "Ако не беше тамбурашката група, то щеше да се
научи да свири по слух, но сега се обучава от музикални педагози", обяснява Мария.

Сформирането на самата група става възможно, след като от читалището организират срещи и провеждат открити
уроци в училищата, за да запознаят децата с местния бит, творчество и традиции и за да провокират интереса им
към народната музика. Представят им тамбурата като местен музикален инструмент, демонстрират им как се
свири и спечелват 15 ентусиазирани последователи. Формират две групи млади тамбурджийчета, които само след
10 месеца обучение изнасят концерт и показват какво могат и какво са научили.Проектът приключва, но и днес
най-запалените от тях продължават с желание и хъс да идват в читалището, да учат тамбура и да подобряват
уменията си.

"Устойчивостта на проекта идва от самата общност. Лидл ни повярва, че това е начинът да запазим нещо много
старо – част от родовата ни памет. Тамбурата разказва историята на рода, пренася духа, предавал се е от дядо на
внук, от баща на син", казва Мария. "Тамбурджиите и в миналото, и сега се ползват с особена почит и уважение, тъй
като без звука на тамбурата празникът е като хляб без сол." Инструментът е свързан повече с традициите и
миналото, така че проектът е цяло постижение в съвременния технологичен свят, убедена е тя. "Запалихме у
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децата любовта към народното творчество и изкуство. За нас е безценна подкрепата на "Ти и Lidl за по-добър
живот" – в правилния момент тя се оказа жизненоважна, за да остане и занапред във времето една местна
инициатива."
"Ти и Lidl за по-добър живот" е най-голямата социално отговорна инициатива на Лидл България, която компанията
стартира през 2017 г., и има за цел да помага на хората в различните региони от страната да водят по-качествен и
пълноценен начин на живот, като подкрепя проекти в три ключови области: образование, култура и историческо
наследство и околна среда.

Всички деца обичат анимациите, но далеч не всички обичат историята. С оригинален подход, творческо
вдъхновение и правилни напътствия уроците по история могат да се превърнат във вълнуващо приключение, още
повече ако са направени от деца за деца.

В това са убедени от Центъра за демократично учене в София, когато стартират проекта "Първо българско
царство" и кандидатстват пред програмата на Лидл България "Ти и Lidl за по-добър живот". След първите два
анимационни филма - за хан Кубрат и хан Аспарух, през 2019 г. решават да заснемат и трети клип в поредицата -
филма "Хан Тервел". Сюжетът разказва за ученик, който с машина на времето се пренася в древна Плиска преди
повече от 1300 години и става очевидец на историческите събития по времето на хан Тервел.

"Като цяло децата имат по-негативно отношение към историята, смятат я за скучна, безинтересна и проблемът не
е в тях" - разказва Милен Димитров, преподавател по история в Центъра за демократично учене. Идеята на
проекта е да популяризират историята по интересен за децата начин и те да участват в самото създаване на
филма - т.нар. проектно-базирано обучение в среда на самонасочено учене. "Всеки от трите клипа в поредицата е
сполучлив, защото е правен от деца - между 6 и 13 години. Ние с режисьора Иван Николов сме просто техни
ментори" - споделя Милен, който ръководи сценарийния екип на филма и консултира децата при изработването
на декорите и външния вид на персонажите.

Учениците в групата по творческо писане заедно с Милен създават сюжета и когато се налага, пренаписват
сцената или сменят декорите. Децата имат разнообразни задачи - писане на сценарий, изработка на декори -
като корабчета от стиропор за флота на арабите или тухли за крепостната стена на Константинопол, работа с
камерата, монтаж на компютър, както и всякакви допълнителни подпомагащи функции, които позволяват и по-
малки деца да се включват. С популярните фигурки лего, декори от пластилин и различни подръчни материали
децата създават персонажите, а за заснемането прилагат техниката stop motion. Монтажът също се прави от деца.
Най-трудни се оказват баталните сцени, особено в края на филма, когато участват десетки лего човечета,
изобразяващи българската конница, нападаща арабите. Ако само една фигурка падне, събаря останалите и
сцената трябва да се подреди отначало, и то без нелогично изчезване на фигурки от сцената и без да се допускат
анахронизми.

"Децата изработиха 31 декора и заснеха 10 744 кадъра за създаването на анимацията, което е голям труд. Но те
преодоляват умората от усилията, защото сами решават да работят по такъв проект, сами си разпределят
задачите и сроковете. Това е филм, който е важен за децата, защото е техен. Ние сме просто, за да ги
подпомагаме и да удържаме рамката и порива, ако някоя идея е прекалено смела", споделя Милен. "Децата
научиха много - не само за историята, но и например как се пише сценарий, как се аргументира дадена идея и как
се следва историческата правдивост, а също и как се спазват сроковете и се проявява отговорност към другите в
групата."

Заради пандемията работата по проекта продължава по-дълго от предвиденото, част от децата в екипа се сменят,
но остава безспорен възроденият интерес към историята. И резултатът не закъснява. Премиерата на филма се
посреща толкова добре и от младата, и от по-възрастната публиката, че се налага да направят две прожекции на
филма. Уважавани историци споделят в социалните медии трейлъра като нагледен пример как се прави
интересен филм за деца, който ангажира вниманието на учениците.

"Това е подход, който изисква по-индивидуално внимание към децата, което стандартното образование трудно
дава", споделя Милен. "Двама възрастни с малък екип деца успяхме да осъществим тази идея. Представете си
какво би се получило, ако се заеме голям екип от възрастни, професионалисти в сферата, с голям екип от деца!
Според мен би се получило нещо невероятно!"

"Ти и Lidl за по-добър живот" е най-голямата социално-отговорна инициатива на Лидл България, която компанията
стартира през 2017 г., в партньорство с фондация "Работилница за граждански инициативи" и Български
дарителски форум, и има за цел да помага на хората в различните региони от страната да водят по-качествен и

Заглавие: Урокът по история е истинско приключение с анимации, създадени от деца за деца

Дата: 02.08.2021 12:33
Медия: news.bg

https://news.bg/bulgaria/urokat-po-istoriya-e-istinsko-priklyuchenie-s-animatsii-sazdadeni-ot-detsa-za-detsa.html


пълноценен начин на живот, като подкрепя проекти в три ключови области: образование, култура и историческо
наследство и околна среда.

NF 17:29:01 02-08-2021 
GI1727NF.025
култура - БТА - НДФ "13 века България" - сътрудничество
БТА подписа договор за сътрудничество с дългогодишния си партньор "13 века България"
София, 2 август /Даниел Стоянов, БТА/
БТА подписа днес договор за сътрудничество с дългогодишния си партньор - Националния дарителски фонд "13
века България" (НДФ).
"БТА има дългогодишно сътрудничество с фонда, но сега ще го конкретизираме и разширим", коментира
генералният директор на БТА Кирил Вълчев преди подписването. Той поясни, че повод точно днес да се подпише
това споразумение е, че БТА става медиен партньор на започващия днес втори конкурс за подпомагане на
професионалното развитие на млади български творци и учени.
"За БТА е особено важно, че националният дарителски фонд остава партньор на световните срещи на българските
медии", каза още Вълчев. По време на срещата за пореден път ще бъде връчена наградата за принос в
разпространението на българската култура от българските медии в чужбина, която "13 века България" предоставя.
Призът е в размер на 2000 лева.
БТА системно ще популяризира инициативите и проектите на НДФ с публикации всяка седмица в рубриката си
"Знание и култура". В това се включват представянията на партньорството на фонда с ЮНЕСКО, както и дейността
на регионалните поделения на фонда в Самоков, Трявна, Сливен и София.
"Настъпва един нов, следващ, закономерен етап от партньорството между БТА и "13 века България", коментира
изпълнителният директор на НДФ Слава Иванова. По думите й новото споразумение е нова стъпка напред в
сътрудничеството между двете институции. 
"Вярвам, че разписването на конкретни клаузи, които касаят наши общи проекти и дейности, наистина ще
допринесе за задълбочаването на нашите и досега добре развивани в годините и резултатни партньорски
взаимоотношения", каза още Иванова.
/ГИ/ 

EZ 17:41:01 02-08-2021 
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култура - наука - "13 века България" - конкурс
Пет хиляди лева получава победителят в конкурс за млади творци и учени
София, 2 август /Даниел Стоянов, БТА/
Пет хиляди лева ще получи победителят във втория конкурс за подпомагане на професионалното развитие на
млади български творци и учени. Първото и важно условие е кандидатите да са завършили висшето си
образование. 
Това обяви изпълнителният директор на националния дарителски фонд "13 века България" (НДФ) Слава Иванова
днес преди подписването на споразумение за сътрудничество с БТА. БТА е медиен партньор на конкурса.
По думите на Иванова целта на фонда е да подпомага хора, които вече са професионалисти в своята област и са
започнали да градят своята кариера. Второто условие е кандидатите вече да са приети за следдипломна
квалификация във висше европейско учебно заведение, но не в България. 
"Целта на фонда е да подпомага онези талантливи млади хора, които имат успешно професионално развитие и не
спират само и единствено до завършване на висшето си образование, а се стараят да търсят нови подходи и нови
стъпки в развитието си в науката и изкуството", каза още Слава Иванова.
В срок до 31 декември 2021 за наградата могат да кандидатстват български граждани на възраст до 35 години.
Жури, определено от управителния съвет на НДФ, избира шестима номинирани кандидати. Те ще бъдат обявени в
периода 1-31 януари 2022 г. В подкрепа на всеки от тях НДФ организира дарителска кампания с надслов
"Подкрепи таланта - дари". Между 20 и 30 юни 2022 г. журито ще оповести носителя на наградата. Тя ще бъде
връчена на тържествена церемония.
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Първият носител на наградата бе пианистката Виктория Василенко.
/ИС/ 

Свои послания към жените в България изпращат 12 жени – мигрантки. Те решиха да излязат от анонимност, да
разкажат за сложните и немислими препятствия, които са ги довели до тук и да заявят, че макар че не са в
родината си, могат да бъдат пълноценни личности.
Изложбата с техни фотографии е по мотото #иТиМожеш, а вдъхновители на проекта се Български фонд за жените /
Bulgarian Fund for Women, UNICEF Bulgaria, фондация "Мисия Криле" / Mission Wings Foundation.
Тя е подредена в Културния център на Харманли, а на откриването присъстваха жените от Иран, Афганистан,
Сирия, Ирак и Нигерия.
Всяка една благодари за помощта, която им е била оказана от организаторите и заяви, че в България се чувстват
много добре. Те са убедени, че всяка една жена, стига да поиска, може да бъде успяла навсякъде по света.
На откриването свириха Ража и Илияна от Dead Man's Hat.t.

EZ 12:37:01 03-08-2021 
IS1235EZ.024
култура - изкуство - проект - младежи
Млади художници и преподаватели от Балканите ще плуват онлайн в "Река на толерантността"
София, 3 август /Даниел Стоянов, БТА/
За първи път арт фестивалът за млади художници и техните преподаватели от Балканите - "Река на
толерантността", ще има онлайн издание. Това съобщават организаторите националния дарителски фонд "13 века
България" (НДФ) в традиционно партньорство с ЮНЕСКО. Събитието е част от честванията по повод 40-ата
годишнина на НДФ, които продължават през цялата 2021 г.
Опасността от четвърта ковид вълна осуети плановете за колоритен фест на живо в Сарафската къща в Самоков,
разказват от НДФ. Там, при предишните издания на арт проявата преподаватели и студенти, в нетрадиционни
форми на обучение, са имали възможност да споделят опит, да творят, да разгърнат талант и, не на последно
място, да се запознаят с българското художествено наследство. 
Самоков е една от люлките на възрожденската култура, от верската хармония в този град тръгва и идеята
фестивалът да бъде наречен "Река на толерантността", допълват от НДФ.
Тази година срещите на младите творци от Хърватия, Гърция, Турция, Сърбия и Румъния ще бъдат онлайн, но те
ще имат възможност не само да обменят идеи и предизвикателства, но и да разгледат виртуално исторически-
архитектурния паметник Сарафската къща, да посетят различни ателиета в Националната художествена академия
и да се опознаят.
"Историята на арт фестивала "Река на толерантността" е доказателство доколко българската духовност е била
винаги толерантна към различните религии и етноси", коментира изпълнителният директор на НДФ Слава
Иванова.
В Самоков, както и в София и на други места, джамията, църквата и синагогата съжителстват една до друга в едно
много малко пространство. Освен това са строени от едни и същи майстори, изписвани са по един и същи тертип
(ако ползваме възрожденската терминология), допълва тя. 
"Когато младите хора попаднат в тази атмосфера, няма как да не потърсят съвременните измерения на тази
духовност. И това се отразява в техните произведения. Доказателство е колекцията от творби на студенти от
Балканите, която НДФ притежава от първите три издания. Надявам се, четвъртото, което предстои, да бъде
следваща стъпка напред в развитието на фестивала", допълва Слава Иванова.
Първото издание на арт срещата е през 2010 г. Тогава се създава традицията домакин да е Сарафската къща. От
НДФ представят видео на Цветан Игнатовски (https://youtu.be/C3459qu1ROw) с творби от трите издания на "Река на
толерантността" в зала "Проф. Васил Геров", представени от Мила Старейшинска.
/ИС/ 
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Петдневен младежки обмен по "Еразъм+" ще формира еконачин на мислене и инициативност сред младите сред
младите хора, съобщиха от Фондация "Българска памет". В семинара, който започва днес, ще се включат 60
участници на прехода между средно и висше образование от България, Сърбия и Молдова. Целта е да развие у
младежите еконачин на мислене и инициативност, акцентирайки върху важността на устойчивото развитие както
за отделния човек, така и за обществото като цяло.

Участниците в проекта ще имат възможност да развият отношение и самосъзнание за опазване на природата,
запознавайки се с концепцията за така наречения екологичен отпечатък на човешката дейност върху околната
среда.

Участието в семинара на младежите ще допринесе още и за преодоляване на риска от бедност, безработица и
маргинализиране на младите, като развие у тях умения за предприемчивост, инициативност, комуникация,
лидерство, управление на времето, критично мислене, адаптивност и работа в екип, приложими в последващата
им реализация. Обменът цели да мотивира участниците към реализация на бъдещи зелени инициативи и
иновативни идеи по места, подчертавайки значението на личния принос.

Всичко това ще се случи чрез практически примери на вдъхновяващи личности и практики от предприемаческата
екосистема. Програмата на обмена включва сесии, вписани в контекста на поставените цели, както и срещи с
вдъхновяващи лектори, обучителни игри и интерактивна р

С радост съобщаваме за едно вдъхновяващо начало!

Стартира същинската работа на терен по проект "Живата вода на Утуля"! Дейсващите са силен екип ученици от
Варна с ментор Адреяна Янкова, които спечелиха второ място в конкурс "Млад Благотворител" и финансиране за
реализация 1500 лв.

Те се захващат да променят местността, и да съживят една занемарена чешма, помнеща богати истории!

Ето какво написаха учениците в страницата, създадена за проекта и която обещава да бъде дневник, описващ
всичко случващо се: "Днес, 28 юли 2021 г., започна работата по осъществяване на проекта "Живата вода на Утуля",
финансиран от Фондация "Благотворител".

Участници във фолклорната експедиция от СУ ХНИ - Варна , след като вчера за последен път наляха вода от
старата чешма, днес почистиха пътеката и отстраниха падналото дърво.

В следобедните часове екипът се срещна с кмета на село Аспарухово, за да представи проекта. Мария Георгиева
за пореден път оказа подкрепа и обеща помощ. Беше проведен разговор и с местен спонсор за бъдещо
дофинансиране на проектните дейности.

Утре предстои трасиране и оформяне на пътеката към Утуля."

Обещаваме да бъдем с учениците на всяка крачка и да споделяме постигнатото от техния екип! Много се
вълнуваме!!!

Всички благотворителни и доброволчески мисии на ученици, които бяха избрани от жури да осъществят
дейностите си в конкурс "Млад Благотворител" 2021, се реализират в партньорство и с подкрепата на Euroins
Bulgaria.

Дата: 03.08.2021 12:38
Медия: Novini bg
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Трето издание на проекта "Бизнес академия за стартиращи предприемачи - BASE" ще се проведе в Панагюрище в
периода август - октомври 2021 г. Организатор е Индустриален клъстер "Средногорие", с финансовата подкрепа на
"Асарел-Медет"АД, в партньорство с Община Панагюрище и фондация "Америка за България".

В първите две издания на проекта общо 7 млади предприемачи от община Панагюрище получиха финансова
подкрепа, за да стартират или развият своя бизнес.

Крайният срок за регистрация е 15 август.

Още за проекта и формата за регистрация можете да намерите на този линк.

От 3-ти август Български дарителски форум /БДФ/ стартира кампания под надслов "Доброто никога не е
достатъчно". Тя представя смислени и ефективни партньорства между компании и граждански организации,
обединили усилия в подкрепа на общественозначима кауза.

Фондация "Работилница за граждански инициативи", като партньор на БДФ също е част от тази кампания, чрез
партньорството си с Sap Lapbs Bulgaria.

За седма поредна година Фондация "BCause: в помощ на благотворителността" ще реализира програмата за
социална отговорност "Забавно лято, грижовна есен" с финансовата подкрепа на Филип Морис България.
Устойчивата програма има за цел да подкрепя тютюнопроизводителните общности в няколко области за развитие:
образование, здравна грижа и предприемачество. Програмата включва следните компоненти: Oбразователно-
приключенски академии за деца в училищна възраст, обучение за учителите в тези райони за методите на
неформалното образование, Академия за местни предприемачи за стартиращия местен бизнес и медицински
прегледи за възрастните хора. Всички дейности се осъществяват в тютюнопроизводителните региони в България -
Благоевград, Кърджали, Силистра, Хасково и Шумен.

На 26-ти юли стартираха общо 23 летни Академии за деца в 17 населени места, като всяка продължава 5 дни. Над
530 деца от 1-и до 7-и клас ще успеят да се включат в обученията на "Забавно лято", които ще продължат до края
на август.

Фокусът в тазгодишното издание на програмата е върху развиване на практически знания и умения на децата в
естествена природна среда чрез подхода STEAM – наука, технология, инженерство, изкуство и математика.
Заниманията ще се провеждат на открито, за да откъснат децата от употребата на телефони и компютри,
наложена от онлайн обучението в пандемията. Всеки ден в академиите ще бъде включен отделен модул, в който
децата ще влизат в ролята на изследователи на "аз, аз и ние, ние и света".

Създаденият в рамките на миналогодишното издание "Приключенски дневник" отново е достъпен на специалната
страница https://zabavno.bcause.bg/. Тук родители и учители могат да се запознаят с програмата и методите на
работа и да използват свободно публикуваните ресурси. Деца от цялата страна, без ограничение, могат да свалят и
работят през лятото с материалите в Приключенския дневник. Разделени в три възрастови групи, в него,
подрастващите ще открият умни и забавни задачи, игри и дори упражнения за добра спортна форма.

Дата: 03.08.2021 12:46
Медия: ABCnews.bg
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За четвърта поредна година ще се проведе и Академията за учители, в която ще се включат над 20 участници от
отдалечените райони. За началните учители е предвидено обучението "Чета с любов", което има за цел
усвояването на ускорено ограмотяване за деца-билингви в начален курс. Тази година предстои създаване на
учебно помагало за всички предмети в начален курс. За учителите, преподаващи на ученици от 5-и до 7-и клас, е
предвидено обучение по проектно-базирания подход STEAM. След обученията е предвидено индивидуално
менторство за подкрепа при въвеждане на новите образователни методи в предстоящата учебна година.
Партньор в провеждането на детските и учителските академии е Народно читалище "Бъдеще сега".

През есента програмата "Забавно лято, грижовна есен" продължава с медицински прегледи за възрастните хора в
24 населени места, които миналата година бяха отменени поради епидемичната обстановка и бяха раздадени,
вместо това, хранителни добавки и имуностимуланти. Екипи от лекари специалисти по кардиология,
гастроентерология, ортопедия, урология, неврология и ендокринология ще проведат прегледи по места според
заявените нужди. Прегледите ще се осъществяват в партньорство с Българска болнична асоциация и медицински
специалисти от болниците МБАЛ "Хигия" в Пазарджик, МБАЛ "Пулс" в Благоевград и УМБАЛ "Медика", Русе.

Предстои и петото издание на Академията за местни предприемачи, насочена към подкрепата на хора с бизнес
идеи в тези региони. След одобрение на първоначалните бизнес-идеи и съпътстващото обучение и менторство,
избраните екипи с най-обещаващи бизнес планове ще презентират и защитават своите идеи пред жури в София.
Финалистите ще се състезават за финансиране на бизнеса си от общ награден фонд от 30 000лв.

"Забавно лято, грижовна есен" се осъществява в тютюнопроизводителните региони от 2015 г. насам от Фондация
BCause с финансовата подкрепа 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 обхвана над 2 800 деца между 7 и 14 г., 6 400 възрастни хора, 250 екипа млади предприемачи и над
100 учители в 25 малки населени места на 11 общини от 5 тютюнопроизводителни региона. Досега в програмата са
инвестирани общо над 1 милион лева.

Програмата е носител на редица престижни награди за цялостна КСО и устойчиво развитие, както и за принос в
сферите на образованието, медицинската грижа и насърчаване на предприемачеството в България.

Още от ОБРАЗОВАНИЕ:

CETIN България поздрави лично завършващите студенти в Технически университет – София

До 15 октомври е срокът за еднократна помощ за първокласници и осмокласници

Видео показва учителски тормоз над дете със СОП в Бургас (ВИДЕО)

Гимназисти от най-голямото училище в страната работят по сайт с информация за университетите в ЕС

Правителството отпусна над 32 млн. лв. за спешни ремонти и компютри на училищата

МОН: Децата на образовани родители по-успешно са преминали през онлайн обучението

Екипът на Българска фондация Биоразнообразие (БФБ) отправя предизвикателство към всички търсачи на летни
приключения, които искат да изпитат себе си и да се впуснат в нещо неизвестно и неочаквано.

Вече са заредени тайниците в 10 точки около Атанасовско езеро и е необходимо само всеки желаещ – възрастен
или дете, да си вземе карта от Туристическите центрове на Община Бургас или от симБиотично (музейчето в
южната част на езерото близо до басейните с луга).

С отварянето на QR кода участниците ще се ориентират за търсеното място, но там вече започва
предизвикателството – как да го достигнат и да открият къде точно е скрит тайника.

Къде да търсите съкровищата"Отговаряте на въпроса вътре в него и попълвате верния отговор на гърба на
картата. Когато съберете всички отговори – заповядайте в симБиотично, за да проверим как сте се справили и да
получите нашите символични, но много симпатични награди." – призовават организаторите от БФБ.

Някои от местата са наистина по-трудни за достъп и изискват специални усилия, други лесно се намират, но пък
тайниците са добре прикрити, на трети е възможно смелчаците да се затруднят от някой от въпросите, но при

Заглавие: Старт на търсенето на съкровища в Атанасовското езеро
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всички случаи търсенето и намирането на загадките си струва.

Музейчето "симБиотично" работи в сряда, четвъртък и петък от 17 до 20 часа, но Туристическите центрове в Бургас,
където могат да се намерят картите с QR кодовете за всеки тайник – работят всеки ден. Така че всеки желаещ –
сам или със семейството си е поканен да се впусне в търсене на солени съкровища покрай лагуната Атанасовско
езеро.

Атанасовско езеро край Бургас е пример за опазена природа – поддържан резерват, защитена местност, Натура
2000 зона, в рамките на интензивна градска среда. Това е мястото в България с най-много птици – 333 вида, но и с
нестихващ интерес за застрояване на крайбрежните територии.

"Търсачи на съкровища: КОД СОЛЕНО" цели по нов начин, чрез търсене на тайници със загадки и образователни
елементи, да популяризира соленото езеро, като въвлече, ангажира и информира нови хора за тази ценна
природна територия, влиянието на климата и проблемите с нейното опазване.

Проектът "Търсачи на съкровища: КОД СОЛЕНО" се осъществява с финансовата подкрепа на VIVACOM Fund и в
рамките на LIFE проекта "Лагуната на живота", който БФБ изпълнява за опазване и възстановяване на
Атанасовско езеро, заедно с Черноморски солници АД, БДЗП и Заедно 2011.

ЖИТЕЛИТЕ НА ВЕЛИКО ТЪРНОВО ИМАТ ШАНСА ОТНОВО ДА ПОДКРЕПЯТ ФИНАНСОВО ИНИЦИАТИВА НА
ФОНДАЦИЯ "ИСКАМ БЕБЕ". Организацията дава старт на превърналите се в традиционни благотворителни
базари, на които се продават дрехи, обувки и играчки. Те ще се провеждат всеки неделен ден през месец август в
интервала между 9:30 – 14:00 часа. Локацията е парк "Дружба", а на щанда ще има и кутия дарителница, в която
всеки може да постави сума по своя преценка.

Събраните средства ще бъдат предназначени за предварителни изследвания или предстоящи процедури на
двойки с репродуктивни затруднения от региона.

"Благодарим за доверието, което ни оказвате, защото няма нищо по-важно от децата. За нас е чест да сме част от
сбъдването на нечие щастие", казват от фондация "Искам бебе".

Базарите се провеждат с подкрепата на Община Велико Търново.

Галина ГЕОРГИЕВА

Кандидатстването е отворено и ще продължи до 6 септември

Преакселераторската програма на фондация Карол Знание Предприемачи в науката тази година има нов
тематичен акцент и търси проекти с позитивно въздействие върху околната среда или обществото.
Кандидатстването е отворено и ще продължи до 6 септември.

Impact Investing e бързо развиваща се индустрия, задвижвана от инвеститори, които търсят не просто
възвръщаемост, а целенасочено положително въздействие. Предприемачите, които се насочват към такъв тип
инвестиране, се стремят да генерират измеримо, благоприятно социално или екологично въздействие чрез
решаване на важни за обществото и околната среда проблеми.

Фондация Карол Знание кани за участие студенти, докторанти и млади учени, които правят наука с въздействие и
искат да реализират идеите си като бизнес проекти. Програмата включва обучение, което ще се проведе онлайн от
29 септември до 8 декември, и конкурс с награда 30 000 лв.

Заглавие: Стартират неделни благотворителни базари на фондация "Искам бебе" в старата столица
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Журито, което ще избере кой проект да бъде подкрепен, се състои от лекторите на формата. Те ще презентират от
София, Лондон, Франкфурт, Милано и Барселона. Обучението е безплатно и ще се проведе онлайн.

Сред лекторите за Impact Investing темите има член на мрежата APPG AI, която съветва и прави проучване за
британския парламент за икономическите, социалните и етичните последици от използването на изкуствен
интелект. Друг от лекторите е Social Impact консултант, с опит от най-голямата глобална мрежа от социални
предприемачи, започнал кариерата си със стаж в Дака, Бангладеш, в екипа на Нобеловия лауреат за мир проф.
Мохамед Юнус.

Това е четвъртото издание на Предприемачи в науката и вече има четирима носители на наградата Предприемач
в науката, тъй като през 2020 тя беше поделена между двама учени, единият от които от Института по
електрохимия и енергийни системи при БАН.

Още подробности за програмата и кандидатстването вижте тук.

С уроци по художествена обработка на дърво стартира Лятното училище по занаяти за малки и големи на
Самоводската чаршия във Велико Търново.

Обученията в ателиета и дюкяните на майсторите са безплатни и финансирани с подкрепата на Общината. В
теоретичните и практическите занимания могат да се включат деца, граждани и гости на града. Лятното училище
продължава до 24 август.

Децата на възраст от 10 до 16 години ще могат да изучат тайните на търновските занаятчии:

керамика и грънчарство;

изработване на сладкарски изделия, гюзлеме и сиропи;

дърворезба и художествена обработка на благородни метали;

изобразително изкуство и пленер рисуване;

обработка на кожа;

медникарство;

изработване на художествени тъкани на хоризонтален стан;

ножарство;

пекарство;

изработване на дървени пъзели.

Само за възрастни ще е училището по винарство.

Изделията на младите занаятчии ще бъдат подредени в благотворителна изложба-базар по време Нощ на
Самоводската чаршия и Фестивал на занаятите (18 – 23 септември). Каузата е набиране на средства за фондация
"Искам бебе" и Програмата за асистирана репродукция на Община Велико Търново.

Заглавие: С уроци по художествена обработка на дърво стартира Лятното училище на Самоводската чаршия
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Заглавие: Канят фирми от цялата страна за най-голямата корпоративна щафета в Южна България - Либхер
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Родилка с бебе в количка пробяга 4 км заради благотворителната кауза на надпреварата през 2019 г.

Отбори от компании от цялата страна могат да се включат в най-голямата корпоративна щафета и тийм билдинг в
Южна България - Liebherr Business Run Plovdiv. Състезанието ще се проведе за четвърти път в зона "Марица", част
от Тракия икономическа зона /ТИЗ/, на 3 октомври /неделя/ 2021 г. от 10 часа. Едно от най-мащабните аматьорски
спортни събития стартира през 2013 г. в Бизнес Парк София, а през 2017 се реализира за пръв път и в Пловдив.
През 2019 в София, Варна и Пловдив участваха над 1600 души от над 200 топ фирми. След година прекъсване,
заради пандемията от COVID-19, отбори от компании от страната отново ще се включат в най-голямото фирмено
бягане.

Организатори на надпреварата са Спортен клуб "Бегач" и фирма Liebherr в партньорство с Пощенска банка,
MetLife и Vivacom. Състезанието се провежда със съдействието на "Клъстер Тракия икономическа зона".
Събитието е благотворително и 30% от стартовите такси ще бъдат дарени за Комплекса за ранно детско развитие
в Пловдив на фондация "За нашите деца".

През 2019 г. Центърът за психологическа помощ "Феникс" и пловдивският център за деца и родители към
фондация "За нашите деца" получиха над 4000 лева от Liebherr Business Run Plovdiv. Именно заради
благотворителната кауза на надпреварата тогава 32-годишната родилка Мария Жарова от софийската фирма
"EPAM" с 42-дневното си бебе в количка пробяга 4 км. "Всяка година и аз, и съпругът ми участваме с огромно
удоволствие, време е и малкият Александър да се състезава. Радвам се, че имаше бегачи, които завършиха след
мен", сподели веднага след финала енергичната мама. В последното издание на Либхер Бизнес Рън Пловдив
участваха над 35 мултинационални фирми с близо 300 състезатели-любители. В състезанието се включиха, както
компании от ТИЗ, така и от Варна и София. За първи път участваха и командоси от 68 бригада "Специални сили".

"Бизнес Рън" е най-големият тийм билдинг в България. Представлява щафетно бягане за отбори от фирми. Всеки
отбор е от 4 души и всеки участник избягва 4 км преди да предаде щафетата на колега. Състезанието в ТИЗ на 3
октомври ще се проведе по затворено трасе около завода на Liebherr, като 1 обиколка е 2 км.

Всеки участник в "Либхер Бизнес Рън Пловдив" получава стартов пакет, електронно времеизмерване и щафета с
чип, обяд на място, сертификат за резултата на фирмата и подаръци от организаторите и спонсорите,
индивидуален медал от състезанието при финиширане.

Отборът - победител печели ваучери за техника от Liebherr. Първите 3 отбора ще получат специално изработени
статуетки и подаръци от партньорите на надпреварата, а за най-бързия женски тим е приготвена изненада.

Регистрацията е отворена за фирми от цялата страна. Желаещите могат да запишат отбор на сайта на събитието:
https://plovdiv.businessrun.bg/. Компаниите от "Тракия икономическа зона" ползват 10% отстъпка за участие като
напишат код "TRAKIA10" при регистрацията. Уреден е транспорт за фирмите от София – само трябва да се заяви.

Цената за участие на 1 отбор от 4 души е 240 лева /с ДДС/ при регистрация до 22 август, 300 лева /с ДДС/ - до 19
септември и 360 лева /с ДДС/ - до 1 октомври. Една фирма може да запише повече от 1 отбор. Освен основното
състезание се провежда и Kids Run Business за деца от 4 до 16 години от 12:30 часа в същия ден. Най-големият
тийм билдинг в България спомага за създаване на социална и професионална общност, убедени са
организаторите.

На 2 август, Националният дарителски фонд "13 века България", обяви за втори път конкурса за подпомагане на
професионалното развитие на млади български творци и учени. В него могат да участват млади хора, които вече
са доказали професионализма си, каза в студиото на радио София изпълнителният директор на НДФ "13 века
България" Слава Иванова. 
"Решихме да потърсим онези млади хора, които вече са тръгнали по своя път, постигнали са немалко в
професионалното си изграждане, но продължават и не спират. Не се задоволяват с малко, искат повече и
повече, искат европейско ниво. Затова решихме да подкрепяме българските млади таланти от сферата на науката
и изкуството. Онези, които след като са завършили висшето си образование са кандидатствали и са приети в
акредитирано европейско висше учебно заведение, да продължат със следдипломната си квалификация", каза
Слава Иванова. 
Победителят в конкурса ще бъде кавалер на Националната награда "13 века България" за подкрепа на млади
таланти в съвременното изкуство и наука. Тя представлява парична премия в размер на 5 000 лева, осигурени от
Фонда и се дава за разходи за обучение. 
От 13-и до 17-и септември, НДФ "13 века България" организира и младежки арт фестивал "Ръка на
толерантността", който се провежда за втори път, под патронажа на ЮНЕСКО. В него млади хора от Балкански

Заглавие: НДФ "13 века България" с конкурс в подкрепа на млади български творци и учени

Дата: 06.08.2021 10:57
Медия: Радио София

https://bnr.bg/sofia/post/101509320


държави ще имат възможността отново да творят заедно. 
Подробности можете да чуете в интервюто на Ива Дойчинова със Слава Иванова 

КОМПАНИИ И ОРГАНИЗАЦИИ ИЗВЪН БДФ -
(БРОЙ НОВИНИ: 12)

Институтът "Големи данни в полза на интелигентно общество" (GATE) към Софийския университет "Св. Климент
Охридски" обявява две стипендии по 21 573 евро за студенти от женски пол или в неравностойно положение,
които имат желание да придобият магистърска степен по програмите "Изкуствен интелект" и "Извличане на
информация и откриване на знания" във Факултета по математика и информатика (ФМИ) на Софийския
университет.

Финансовата покрива таксите за обучение и разходите за живот, изплащани на вноски по време на обучението.
Стипендиите са финансирани от DeepMind – британската компания, известна с научните си изследвания и
иновации в областта на изкуствения интелект. Освен парична помощ, стипендиантите ще получават и редовни
покани за събития, организирани от DeepMind, субсидия за присъствие на международна изследователска
конференция, както и за закупуване на основно оборудване за работа (подходящ лаптоп). Те също така ще
разполагат с индивидуални ментори от DeepMind и GATE.

Основната цел на партньорството между Софийския университет "Св. Климент Охридски", GATE и DeepMind, е да
демонстрира високата стойност за обществото, която носи насърчаването на студентите към научна кариера в
стратегическите области на големите данни и изкуствения интелект, особено ако те принадлежат към групи в
неравностойно положение или недостатъчно представени групи. "Нашата цел е да предоставим възможно най-
доброто образование на талантливи студенти, независимо от техния произход. Стипендиантската програма е
огромен тласък за нас в нашата мисия да привличаме млади хора за кариера в областта на големите данни и
изкуствения интелект" коментира проф. Силвия Илиева, директор на института GATE.

Крайният срок за кандидатстване е 15 октомври. Повече информация може да бъде намерена на уебсайта на
института GATE

В Душанци започва изграждането на фитнес зона на открито по проект "Спорт и здраве за всички", разработен и
представен за финансиране към "Дънди Прешъс Металс Челопеч" и община Пирдоп. Това съобщи за
"Средногорие Медия" кметът на кметство Душанци Златка Кънева.

Идеята е разработена от кмета на кметство Душанци Кънева след разговори с младежката общност в селото, и
след съгласуване с община Пирдоп беше представен на вниманието на ръководството на рудничната компания.
Фитнес зоната ще бъде изградена в двора на училището, ще разполага с 6 уреда, сред които и един за
рехабилитация. Проектът е на стойност 10 000 лв, осигурени с дарение от рудничната компания и от фонд
"Граждански проекти и инициативи" на община Пирдоп. Съгласно предварителен график по проекта, до края на
месец август тази година зоната трябва да бъде напълно завършена.

Кметът Кънева благодари на компанията-дарител за направеното дарение в знак на съпричастност към
развитието на спорта в малките общности, и на общинската администрация на Пирдоп за помощта в техническата
подготовка, както и на кмета Ангел Геров за съдействието.

Кънева заяви още, че кметство Душанци е подготвило специален сертификат за дарителство на минната
компания.

Кметство Душанци благодари и на семейство Мария и Иван Джонгови, които направиха дарение на посадъчен
материал, с който екипът на кметството и деца от лятната занималня към НЧ "Светлина 1910" направиха цветен
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кът.

Източник: srednogorie.bg

Посетителите на BILLA България могат да подкрепят приемната грижа с индивидуално дарение в 9
филиала на веригата в София

За пета поредна година, BILLA България подкрепя дейността на "SOS Детски селища България". В периода юли-
август 2021 г. търговската верига е домакин на доброволческа акция за събиране на дарения в подкрепа на
приемната грижа у нас. Представители на организацията ще предоставят информация за каузите на
организацията на територията на девет филиала в град София, a всеки клиент на търговската верига при желание
ще може да подкрепи дейностите на "SOS Детски селища България" като стане SOS Приятел с регулярни месечни
дарения.

Посетителите в ключови магазини на BILLA в столицата могат да осъществят пряк контакт с представител на "SOS
Детски селища България" и да допринесат за осигуряването на щастливо детство в семейна среда на повече деца
в страната, в часовия диапазон 11:00 и 20:00 ч., както следва: до 2 август, 2021 г. - в емблематичната "BILLA на
България" на бул. "България" 55, в периода 3-6 август - в магазина на ул. "Сан Стефано" №22, между 2 и 12 август -
във филиала в Mall Bulgaria, в периода 7-12 август - на ул. "Житница" №5А и до 12 август - в магазина на ул.
"Софийски герой" №4. От началото на месец юли до днес, доброволчески акции, като част от партньорството, се
осъществиха успешно в четири други обекта на веригата, разположени в жк "Младост" 4, жк "Люлин" и централната
част на града.

"Горди сме от факта, че "SOS Детски селища България" ни отличиха като дългогодишен и верен партньор, защото
това признание ни мотивира да продължаваме съвместно да търсим решения в полза на по-доброто бъдеще на
младите хора в страната. За период от 5 години компанията ни е отделила близо 67 000 лв. в подкрепа на каузите
на организацията. С отварянето на вратите на търговските обекти за дарителски акции, BILLA България съдейства
за обществено разпознаване на значимостта на каузите и необходимостта от широка подкрепа", сподели Норберт
Мисбрандт, Изпълнителен директор на BILLA България.

*Материалът е предоставен от BILLA България.

В 6 уникални дни край морето ще научите много за света на гражданските организации и как трябва да работят те,
за да са истински успешни в своите каузи

След едногодишна пауза, поколения граждански деятели Лятно училище за НПО се завръща на морската сцена!
Новото издание на обучителната програма, с която вече 9 години градим знания и умения в хората на гражданския
сектор в България, е наситено с нов заряд и този път - на нова локация.

Лятно училище за НПО 2021 ще се проведе от 26 септември до 1 октомври 2021 г., в рамките на 6 обучителни дни,
в артистичния и колоритен Созопол.

Формуляр за кандидатстване в Лятно училище за НПО 2021

Краен срок: до 31 август 2021, включително

*Условията за кандидатстване виж по-долу.

... Защото истински вярваме, че добрата промяна се случва ОТ и ЗА хората ...

... И защото най-голямата ценност е знанието, а най-важният капитал – човешкият.
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От участието си в Лятното училище за НПО 2021 ще спечелите само позитиви под формата на…

ЗНАНИЯ - актуални, полезни и ценни за всеки, който работи в гражданска организация, и
ЗАДРУГА с познати и непознати, които се вълнуват от същите теми като вас, и
Свежо ЗАБАВЛЕНИЕ и учене през положителни емоции и лидерство, които ще променят представите ви за
учебния процес.

Чрез обучителната ни програма ще научите много за … 
** ПРАВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ НПО **

Какво трябва да знаем и да правим, за да спазваме всички изисквания на закона и да управляваме организациите
си по прозрачен и отчетен начин?

"Искаме да сме прилежни и изрядни" може да звучи сухо и скучно, но е изключително ценно за живота на всяка
организация. Затова, за участниците в Лятното училище сме подготвили специални занятия, в които ще чуете най-
важните неща, които трябва да знаете и помните, за да сте прилежни и изрядни при спазването на закона и
управлението на организацията си по прозрачен и отчетен начин.

Тук ще ви обучим на основните правила по Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) и
изискванията на Агенция по вписванията към НПО. Ще разберете как нестопанските организации могат да
извършват стопанска дейност и защо това не е забранено от закона, когато спазвате определени условия. Ще
научите още и за данъчното облагане на НПО, принципите за добро управление, спецификите при защитата на
личните данни и мерките срещу изпирането на пари.

** ФИНАНСОВА УСТОЙЧИВОСТ И НАБИРАНЕ НА СРЕДСТВА **

Какви са източниците за финансиране на НПО?
Кои са принципите за добро финансово управление?
Как да набираме средства от дарители?

В тези сесии ще си говорим за източниците за набиране на средства от граждански организации и за принципите
за доброто планиране и финансово управление. Специален акцент в програмата ще бъде набирането на средства
от корпоративни и индивидуални дарители. Разбира се, ще ви споделим и за едни от най-добрите примери и
практики за фъндрейзинг кампании на български и международни организации.

** ГРАЖДАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ - ЗАСТЪПНИЦИ НА КАУЗИ **

Знаем ли всичко или поне най-необходимото, за да постигнем промяна?
Какво е застъпнически процес и как, кога и с когото се включваме него?
Кои са инструментите на гражданското участие и с какво трябва да се съобразим?

За да постигаме промяната, която желаем, трябва да знаем и как да се застъпваме за нея. А това означава добре
да познаваме елементите на застъпническия процес. В тези сесии ще научите точно това – как да се борите за
своите каузи и да постигате мисиите си. Ще си говорим за инструментите на гражданското участие – кога, къде,
какво, с кого – включително, ще разберем как се организира протест у нас.

Специален фокус ще поставим върху съвременните негативни тенденции, които пречат на НПО да се застъпват
успешно, и с какво можем да ги преодолеем. И, разбира се, ще ви споделим за някои емблематични примери от
нашия 20-годишен опит в застъпничеството.

** ОБЩЕСТВЕНИЯТ ИМИДЖ НА ГРАЖДАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ **

Можем ли да разказваме за себе си?
Кое и как можем да изразим по-добре?
Как ни отразяват медиите и защо е важно да създаваме комуникационни планове?
Колко е важно да сме актуални и активни в социалните мрежи?

Ще ви провокираме с въпроса: "Какво казваме за себе си, когато разказваме за себе си?!". И разбира се - ще ви
помогнем да откриете правилния отговор. Специално внимание ще обърнем върху "НПО говоренето",
изграждането и поддържането на добрия обществен имидж, онлайн и "офлайн".

В компанията на известен български журналист ще разберем как да привличаме и задържаме медийното
внимание към себе си, кои са съвременните тенденции и коя е формулата за вписване в пулса на обществения
живот.

** ТРЕНИРАНЕ И МЕНТОРСТВО **

Нашето Лятно училище е истинска школа! Всичко, което ще чуете, ще имате шанса да го упражните в реални
условия. А ние ще ви помагаме в тренировъчния процес.

През цялата програма на Лятното училище ще имате специална мисия – разделени в малки отбори заедно с други



участници от школата, ще трябва да измислите общи стратегии и проекти за решаване на предварително
поставени задачи. Отборите ще бъдат подкрепяни с насоки и съвети от най-добрите ментори от БЦНП и НПО
Портала.

Внимавайте добре в часовете! Защото ще се наложи бързо да приложите новите си умения за планиране,
застъпничество и презентиране. Най-добре разработените и представени идеи ще бъдат наградени.

** И НИЕ НЕ ЗАБРАВЯМЕ НАЙ-ВАЖНОТО … **

Като всяка приятелска общност с общи идеи, не забравяме и не пропускаме да се забавляваме и да мечтаем
заедно. Пригответе се за истинско умствено и физическо раздвижване!

*УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ: 
За да кандидатствате в Лятното училище, трябва да отговаряте едновременно на следните изисквания:

1. Към момента да работите в неправителствена организация по конкретни програми или инициативи (да не
изпълнявате само административни или технически функции),
2. Да имате не повече от 5 години опит в неправителствения сектор, и
3. Да имате възможност да присъствате на целия курс на обучение.

Кандидатурата ви ще бъде допусната за разглеждане, ако:

• Официалният представител на организацията, която ви номинира, е попълнил и изпратил формуляр за
кандидатстване до 31 август 2021 г., включително.

Важно е да знаете, че:

• За участие в Лятното училище за НПО 2021 се заплаща такса участие в размер на 150 лева.

Таксата участие включва: обучителния курс, настаняване в двойна стая в хотел Селена, Созопол, закуска, обяд,
вечеря и кафе паузи за времето на престоя от 26 септември до 1 октомври 2021 г.

При изрично заявено желание на участник за настаняване в единична стая и при наличие на такава възможност,
участникът ще бъде настанен при заплащане на допълнителна такса на място. Останалите разходи по престоя
(нощувки, храноден, кафе паузи) се покриват от организатора.

Транспортните разходи са за сметка на участника.
Записването за Лятното училище става с онлайн формуляр.
Краен срок за кандидатстване: до 31 август 2021, включително.

И ако имате въпроси ...

Пишете ни на имейл: aylin@bcnl.org или ни се обадете на тел.: (+359) 88 851 99 91, лице за контакт: Айлин
Юмерова, БЦНП.

_________________________
Лятното училище за НПО до момента се реализира с подкрепата на Фондация "Америка за България"

Александър Петров от Добрич е лауреат на Голямата награда за 2020-а година на Фондация "Димитър
Бербатов" от тринайстото издание на Годишните награди "Успелите деца на България". 19-годишният
младеж, който от години се занимава с пеене в Студио за поп-рок певци "Сарандев" и пише поезия, спечели
първото място в категория "Изкуства". Само през изминалата година Александър Петров е участвал в 10
международни поп конкурса, организирани в Армения, България, Естония, Косово, Латвия, Молдова и други
страни, печели 2 Гран при, 9 първи, 1 втора, 1 трета и 1 специална награда. Повече за Александър и
неговите мечти чуйте в интервюто на кореспондента ни в Добрич Мая Щърбанова.

С теб сме се срещали през годините много пъти във връзка с твоите концертни изяви, във връзка с твоите
поетични занимания, с успехите, които си осъществявал през годините. Сега отново се срещаме, защото ти
имаш поредната награда и за нея казваш, че е венецът на всички награди, които до този момент си получавал,
но разкажи ни малко повече за нея.

Заглавие: Александър Петров от Добрич с голямата награда на фондация "Димитър Бербатов"

Дата: 03.08.2021 09:59
Медия: Радио Варна

https://bnr.bg/varna/post/101507619


В моята фейсбук страница се изразих, че това е "черешката на тортата" в моя над 12-годишен труд - и в музика, и в
литература. За мен определено е много значима, защото е съвсем различна. Тази изключително висока оценка,
тук по-скоро се гледа комплексно на всички твои постижения, а миналата година, знаем, беше много трудно и
въпреки всичко някои от нас се възползваха от това и продължиха да ходят по конкурси. Фондация "Димитър
Бербатов" присъжда всяка година отличия в три възрастови групи, в три направления. Аз съм в най-голямата група
– 9-12 клас. Тази година съм лауреат на фондацията. Разбира се, винаги има и двама финалисти, освен лауреата,
които също са претенденти и също са много достойни, както и всички деца, които са номинирани от фондацията.
За мен е голяма чест, защото аз наистина не очаквах. Да си призная, ако майка ми не беше гледала клипа на
Димитър Бербатов, аз не съм много сигурен, че щях да разбера ,защото публикацията не излиза на всички и бяхме
страшно развълнувани. За мен това е и някаква мечта, която аз не съм вярвал, че ще мога да осъществя, защото
знам колко много деца са номинирани от фондацията и то в различни направления на изкуствата. Така че тази
награда за мен е огромна чест и отговорност.

Имаш ли вече издадена стихосбирка?

Да, имам своята дебютна книга още на 14-годишна възраст, казва се "Следобедна усмивка". Надявам се в близко
или малко по-далечно бъдеще да подготвим втора, защото трябва да се понатрупа малко житейска проза, за да се
получи качествената поезия и да имат читателите какви нишки да разплитат и какво да разгадават между
редовете.

Съдейки по заглавието на първата ти стихосбирка, усмивката ли е тази, която те води?

Усмивката е най-силното ми оръжие. Всички хора, които ме познават, са наясно в това. В това се състои и чарът
ми, когато се намирам на сцената, защото аз много обичам да се усмихвам и го правя истински, така че - да, с
усмивка вървя напред.

След като завърши вече 12-и клас, накъде поемаш?

Поемам към много необятна специалност каквато е медицината. Не съжалявам за своя избор, защото смятам, че
трябва да се захвана със сериозна професия. Изкуствата са нещо прекрасно, но предпочитам да забавя малко
темпото и да се фокусирам върху нещо друго и този път да използвам по-скоро своите умствени способности.

Казват, че човек е голям, колкото са големи мечтите му. Твоите мечти колко са големи и имате ли младите хора
възможността в България наистина да следвате големите мечти?

Ако ми бяха задали този въпрос преди няколко години, вероятно отговорът ми щеше да е уклончив. Но явно е
възможно, защото всичко, което съм постигнал, е на базата на много труд. Това е голямата разлика и смятам, че -
да, човек може да си постига мечтите. Много е трудно, но когато сме постоянни и даваме всичко от себе си, един
ден ще успеем.

И все пак е лято. Какво си планирал до края на лятото преди да се гмурнеш в следващата си инициатива?

Надявам се да прочета много книги, излизам активно с приятели, тоест се отдавам на активна почивка, защото
съм наясно какво ме очаква. Тепърва ще става все по-трудно. Убеден съм в това. Може би лесните години, поне за
мен, започват да отминават. Все повече осъзнавам, че навлизам в света на възрастните и се моля всеки един от
нас да си даде сметка коя е силната му страна, да дава всичко от себе си и по възможност да остане в България,
защото това е много сериозен проблем. На мен ми се иска да остана в България. Надявам се да направя всичко
възможно за това. Това пожелавам на младите – да бъдат здрави, да обичат, да вдъхновяват и да позволяват на
околните да им дават криле, защото в противен случай всичко е загубено.

Ротари клуб – Велико Търново ще направи утре, 4 август дарение от пособия и оборудване за първата класна стая
за обучение по метода Монтесори в старата столица. Тя се намира в СУ "Г.С. Раковски" на ул. "Георги Измирлиев"
2.

Дарението ще бъде връчено в 10.00 часа от президента на Ротари Венелин Иванов и членове на борда на клуба
на ръководството на учебното заведение, в присъствието на директорката на Дирекция "Образование" в Община
Велико Търново Пенка Игнатова и представители на Общината.

Заглавие: "Ротари" с дарение за първата класна стая за обучение по метода Монтесори

Дата: 03.08.2021 10:36
Медия: Радио Велико Търново
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30 болнични легла и 3 обдишващи апарата са доставени за нуждите на МБАЛ "Иван Скендеров" в град Гоце
Делчев, съобщи кметът на общината Владимир Москов.

Дарението е осигурено и доставено от "Чуждестранна помощ" към Съюза на свободните евангелски църкви в
Германия. Леглата вече са монтирани в кардиологично и вътрешно отделение на болницата, а трите обдишващи
апарата се използват в операционните. Освен тях, с дарението от Германия е доставено също болнично бельо,
както и работно облекло за персонала на здравното заведение.

Към момента епидемичната обстановка в района е относително спокойна, каза още кметът на Гоце Делчев: "На
този етап болницата е готова да посрещне евентуална нова вълна, както от финансова гледна точка и база, така и
като окомплектоване и подготовка на персонала".

Техномаркет гр.Ботевград дари разнообразни електроуреди на ДГ "Слънце", с цел да помогне на работата на
детската градина. Дарението се състои се от хладилник, 2 фризера, 2 микровълнови, 1 печка, 2 вентилатора, 1
блендер, 1 кухненски робот, 1 пасатор, 1 аудио система, 1 монитор.

БЛАГОДАРСТВЕНО ПИСМО

От името на децата и екипа на ДГ "Слънце" град Ботевград, дълбока благодарност и признателност за дарението,
което получихме от Вас – "ТЕХНОМАРКЕТ БЪЛГАРИЯ" ЕАД.

Приемаме този акт на дарителство от Ваша страна като безспорно доказателства за Вашето милосърдие,
социална ангажираност и проява на активност, инициативност, човечност и искрена доброта към децата. Това е
верният път към подобряване условията в детските заведения и качеството на живот на всички тях – Децата!
Искрено Ви желаем здраве , щастие и просперитет!

Ниско заплащане, лоши условия на труд, болници с недостатъчно персонал и без необходимото оборудване,
непосилни смени. Тази реалност прокужда близо 40% от новозавършилите медицина всяка година. Според
Доклада за състоянието на здравеопазването в Европейския съюз за 2019 година недостигът на здравни
специалисти е особено остър в малките градове и селата в България.

Недостатъците в здравната система се обостряха по време на пиковете на пандемията с COVID-19, когато
високорисковите "Ковид отделения" в страната до голяма степен разчитаха на доброволния труд на млади медици.

Мисията на Фондация "Млади медици за България" е да спре изтичането на медицински кадри от страната, като
предоставя финансова подкрепа на студенти и специализанти по медицина в български болници. Отчитайки
факта, че доброто здравеопазване е предпоставка за развитието на силна икономика и привличането на
чуждестранни инвестиции, през юни Фондация "Америка за България" дари 100 000 лева в подкрепа на усилията
на организацията да задържи медицински специалисти в страната.

Заглавие: Дарение от болнични легла и обдишващи апарати получи МБАЛ "Иван Скендеров" в град Гоце
Делчев

Дата: 03.08.2021 16:25
Медия: Радио Благоевград

Заглавие: ДГ "Слънце" град Ботевград получи дарение от Техномаркет

Дата: 03.08.2021 16:32
Медия: Botevgrad.NEWS

Заглавие: Фондацията и "Млади медици за България" с обща кауза

Дата: 04.08.2021 16:26
Медия: Под тепето
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Изпълнителният директор на Фондацията Десислава Тальокова (вдясно) обяви дарението към фондация "Млади
медици за България" на 20-годишнината от създаването на "Медикус Алфа"

"В миналото в България с дарителски средства са създадени едни от най-уважаваните институции в сферата на
здравеопазването, образованието, социалната грижа, читалищната дейност и много други. Но дарителството не е
само история, не е и еднократен акт, а дългосрочна инвестиция в обществото. Вярвам, че заедно може да го
постигнем, за да може повече млади медици да останат и да се развиват в България."

С тези думи изпълнителният директор на Фондация "Америка за България" Десислава Тальокова обяви
дарението на Фондацията.

"Отговорното дарителство е модерният български патриотизъм", добави госпожа Тальокова.

В партньорство с Токуда Банк, Фондация "Америка за България" осигурява допълнителна подкрепа за младите
медици под формата на нисколихвени заеми. По тази програма Фондацията покрива 20% от главницата на заема
за всяка година, в която кредитополучателят остане и работи в България.

Д-р Динко Младенов

Фондация "Млади медици за България" е основана през юли 2020 година от доктор Динко Младенов, интернист с
над 37 години стаж, основател на една от първите частни болници в страната, както и един от основателите на
Национално сдружение на частните болници. До момента фондацията е подкрепила 120 студенти и
специализанти по медицина от 24 населени места и 49 лечебни заведения в цялата страна.

"Млади медици" приема кандидатури през цялата година и отпуска стипендии в зависимост от наличието на
средства.

"Ясни са недобрите условия за кариерно развитие на младите медици в България. В качеството ми на управител и
главен консултант на клиника "Медикус Алфа" винаги съм подпомагал младите колеги – професионално, морално
и финансово. Тази дългогодишна моя нагласа намери естествен завършек в учредяването на фондация "Млади
медици за България", сподели доктор Младенов.

"Над 350 млади медици кандидатстваха за финансова помощ, като изпратиха своите автобиографии и вълнуващи
мотивационни писма. Срещнах се присъствено или онлайн с всеки един от тях и все повече се убеждавах, че
имаме прекрасни млади колеги, на които е наложително да помогнем."

Доктор Младенов и екипът му до момента са набрали почти 270 000 лева от 150 индивидуални и корпоративни
дарители, както и националната DMS кампания. Провели са и няколко разговора с Министерство на
здравеопазването, до което са изпратили своите предложения за промяна в Наредбата за специализация.

"Бих искал да благодаря на всеки един дарител на "Млади медици"! Всяка подкрепа е важна за реализиране на
нашата кауза повече млади медици да останат и работят в България", заяви доктор Младенов.

Инвестирайте в своето здраве, като подкрепите млад медик с дарение към фондация "Млади медици за
България".

Младите медици говорят
Из мотивационните писма на стипендианти на "Млади медици за България"

"След дипломирането ми през ноември месец 2019 година пред мен стоеше изборът, който хиляди медици
правят всяка година – да остана в България или да търся реализация навън. Избрах да не бягам от проблемите.
Към момента работя на първа линия с болни от SARS-Cov2 и специализирам обща медицина в България."

"В момента, в който здравната ни система се намира в дълбока криза и недостатъчно финансиране, да си медик в
България е дръзко начинание. Въпреки това аз ще остана да работя тук и колкото сме повече младите лекари,
толкова по-скоро ще променим системата към по-добро."

"Всеки говори за промяна, но промяната няма да дойде от чужбина, тя идва отвътре! Ние сме промяната!"

"По време на обучението си получих много знания – както академични, така и трудови, които се надявам дълги
години да прилагам за благото на българския народ. Мисля, че именно ние – младите хора, трябва да бъдем в
основата на промяната за едно по-добро бъдеще както за нас, така и за нашите родители, деца и внуци."

"Въпреки английската ми диплома, аз избрах да остана тук. Работя и специализирам в град Пазарджик и смятам,
че в България има достатъчно добри предпоставки за добра професионална реализация. Именно в медицинската
сфера е необходимо да останат добри кадри, които да са достатъчно конкурентоспособни, така че хората да не
търсят лечение в чужбина, а да имат доверие в българските лекари."

Поглед назад: Фондацията в подкрепа на българското здравеопазване

В началото на пандемията с COVID-19 Фондация "Америка за България" дари 300 000 лева на УМБАЛСМ "Н. И.



Пирогов" и Александровска болница, за да подпомогне тяхната работа за противодействие на COVID-19 на
национално ниво. Чрез фонд "Обединени срещу COVID-19" – инициатива на Фондацията в партньорство с
Посолството на САЩ, Български дарителски форум и Американската търговска камара, над 1 милион лева бяха
разпределени сред 112 лечебни заведения, неправителствени организации, общини, читалища, училища, микро и
малки фирми. Помощта достигна до над 700 000 души в стотици населени места. През ноември 2020 година
Посолството на САЩ и "Америка за България" стартираха инициативата "Възстановяваме се заедно", която
осигури 1 милион долара за български лечебни заведения в борбата срещу коронавируса.

Кабинетът по приобщаващо образование в Чавдар е проектиран по идея на училищния психолог Неделина
Найденова.
С грижа за градската среда - нови дървета, засадени по програмата в Златица
Храм "Свети Константин и Елена" в Мирково, едно от известните места в община Мирково
Даряването на хранителни продукти е част от дейността на благотворителната програма.

Проф. дтн инж. Цоло Вутов и четири дружества от Група ГЕОТЕХМИН създават добавена стойност за обществото с
дарителски инициативи

Подобряването на качеството на живот в районите на дейност на компаниите е важен приоритет на програмата

Кризата беше различна от всичко, което сме виждали, трябваше да помогнем на хората

Местната общност е най-добрият съсед на дадена компания, ние сме взаимносвързани

Джена Иванова се заселва в с. Чавдар със съпруга си през 2008 г. Една от най-малките и зелени общини в
България, която е в съседство с големи минни предприятия, е тихо и много добре благоустроено място. "Селото е
изключително удобно за възрастни хора. Има всичко необходимо. Посещавам всички събития. Чувствам се част от
обществения живот тук", казва тя.

В началото на юни Джена Иванова разбира за нова инициатива на общината, получила подкрепа по
Благотворителната програма "Българските добродетели" на четири дружества от Група ГЕОТЕХМИН – "Геотехмин"
ООД, "Елаците-Мед" АД, "Геострой" АД и "Геотрейдинг" АД – ремонт и обзавеждане на здравен кабинет и
осигуряване на безплатни медицински прегледи от специалисти за жителите на община Чавдар.

Здравният кабинет е на удобно място в центъра на селото - на първия етаж в сградата на пощата. Необходимо е
само предварително записване и може да отидеш при офталмолог, гастроентеролог, ендокринолог, невролог,
педиатър, да си направиш различни изследвания с ултразвук и ехография.

Джена е сред 400-те прегледани жители от община Чавдар през юни и юли т. г.

"Кабинетът е много хубав, докторите бяха много вежливи. Превенцията на здравето е важна. Особено за
възрастните е голямо облекчение тези прегледи да се правят на място, вместо да пътуваме до София или до
болницата в Пирдоп", казва тя.

"Има много хора, които не могат да пътуват, защото не могат да си позволят. Би било хубаво тази социална
инициатива за хората от с. Чавдар да продължи", добавя Татяна Николова, която работи в местното читалище.
Пенсионерката Анка Нешкова е радостна, че има рецепта за очила: "Голяма благодарност, защото, особено ние,
бабите, нямаме и превоз. И чакането също е проблем".

Помощ в точния момент

Според д-р Стефан Димитров, ендокринолог в МБАЛ "Пирдоп" и един от лекарите в екипа, ангажиран с
профилактичните прегледи в Чавдар, пациентите са доволни, че лекарите идват при тях. "От 2007 г. съм в
болницата в Пирдоп. Пациентите идваха, но тук им е много по-удобно, отколкото да чакат там. Сега, с
предварително записване, в Чавдар чакат много по-малко и не им се налага да пътуват, защото за някои
транспортът също е проблем", казва д-р Димитров.

Проектът за здравен кабинет не е най-мащабният от програмата за корпоративна социална отговорност на Група
ГЕОТЕХМИН. По-известни в района на Средногорието са мемориалът на Апостола, издигнат с дарение на
"Геотехмин" и "Елаците-Мед" през 2007 г., или параклисът "Св. св. Константин и Елена" на върха на Таушан тепе
край Мирково, но здравният кабинет и прегледите в Чавдар имат широк отзвук сред местните хора.

Заглавие: По "Българските добродетели" създават здравни кабинети, ремонтират училища и болници

Дата: 02.08.2021 07:00
Медия: 24 Часа

https://www.24chasa.bg/region/article/10051517


По същото споразумение и програма "Българските добродетели" на 24 май в общината бе открит и образователен
проект - кабинет с 15 нови компютъра за целите на обучението по информационни технологии и оборудване за
кабинет по приобщаващо образование в ОУ "Св. св. Кирил и Методий". Проектът отново е съвместен - между
училището, общината и бизнеса.

Кабинетът по приобщаващо образование е проектиран по идея на училищния психолог Неделина Найденова.
Нейната цел е да се открият силните страни на децата, което да им помогне да се развиват още по-добре, да
могат да вземат решения и да станат добри граждани.

Даренията имат дълготрайни резултати

и именно това е целта на програмата.

"През 2018 г. беше подписан меморандум, в който инициаторите на програмата, обединени от традиционните
български добродетели, си поставят основна цел да допринесат за по-доброто бъдеще на България и на
регионите, в които компаниите развиват дейност", споделя Доминик Хамерс, изпълнителен директор на
"Геотехмин" ООД.

Дружествата започват подкрепа за различни проекти и благородни каузи, които отговарят на целите на
програмата - закупуване на кола за нуждите на социалния патронаж в община Мирково, дарения за църкви,
подпомагане на талантливи ученици като 10-годишния Йордан Стоянов от Пирдоп, който е спечелил вече 80
медала от престижни състезания по математика по цял свят.

През 2020 г., когато светът е връхлетян от пандемията от COVID-19, бизнесът има много неотложни задачи, които
трябва да реши - осигуряването на непрекъсваемост на веригата на доставките, създаване на нова организация
на работа на ротационен принцип и осигуряване на предпазни средства за екипите. Най-важното са здравето и
безопасността на хората. По Благотворителна програма "Българските добродетели" са подпомогнати редица
болници, дарени са дезинфектанти и предпазни средства на институции и пенсионери в момент, когато те са
дефицитни.

"Пандемията от COVID-19 постави на изпитание етиката на хората и компаниите

Нашият живот - както личен, така и професионален - беше спрял, докато властите и СЗО предприемаха мерки, за
да овладеят разпространението на болестта. Кризата беше различна от всичко, което сме виждали. В първия
месец на извънредното положение трябваше да намерим балансиран подход към всички заинтересовани страни
- служителите, партньорите в бизнеса, общностите и обществото като цяло. Бизнесът трябва да подкрепя
служителите си и да се грижи за здравето им, а също така - да поддържа доверието на различните
заинтересовани страни по време на пандемията.

Тя има различно въздействие, като силно ощетява хората с по-ниски доходи. Затова една част от целите ни, извън
компаниите беше насочена към подкрепа за уязвими и възрастни хора, както и на болничните заведения, за да се
забави разпространението на коронавируса, да се помогне на здравните работници и на засегнатите от
пандемията", казва Доминик Хамерс. Служители от групата винаги ще си спомнят как осигуряват маски и
дезинфектанти на институции за възрастни хора в Северозападна България.

В този период различни анализи показват, че след пандемията се очаква икономическа криза, която ще има
последствия в дългосрочен план. "Бяхме наясно, че кризата може да засегне всеки сектор - добавя Доминик
Хамерс. - Прегледахме нашите програми за корпоративна социална отговорност преди COVID-19, доколко те могат
да бъдат приложени към реалността, която преживяваме. Пандемията дава нови възможности за доброволната
роля на компаниите в труден за обществото момент. Проф. Вутов се чувстваше силно ангажиран. Всички имахме
желание да подкрепим общините в този труден момент.

Проф. Цоло Вутов се обърна към общините

в района на дейност на най-голямото дружество - "Елаците-Мед", с предложение да подпомогнем
социалнозначими за жителите проекти. Местната общност е най-добрият съсед на дадена компания, ние сме
взаимносвързани. Четирите дружества подписаха споразумения по "Българските добродетели" с пет общини –
Етрополе, Мирково, Чавдар, Челопеч и Златица. Така започна нашата екипна работа - от една страна - с общините,
от друга - между четирите дружества в Група ГЕОТЕХМИН."

Служителите участват с удоволствие в тази инициатива, без значение дали засаждат дървета, даряват храни за
социалните патронажи в Етрополе и Средногорието или закупуват с фирмени средства съвременна
сметосъбираща машина, каквато бе дарена на община Мирково. Те се чувстват част от една общност и са
удовлетворени, че участват в реализирането на проекти, с които помагат на свои съграждани и хора в нужда.

През юли пред сградата на Многопрофилна болница за активно лечение "Проф. д-р Александър Герчев" в
Етрополе беше извършен водосвет за приключилия ремонт на покрива на болницата. Събитието бе скромно,
защото компаниите дарители, с чиито средства е направен належащият ремонт, не обичат ненужната показност.
Значението на здравното заведение за Етрополе е голямо, но освен местни хора в болницата се диагностицират и
лекуват пациенти от общината и от други здравни райони - Ботевград, Правец, Златица, Ябланица и Тетевен.



Другият голям проект в община Етрополе, осъществен по "Българските добродетели", е ремонтът на парната
инсталация и преминаването от отопление с котли на дизелово гориво на газ, както и редица други придобивки за
учениците от СУ "Христо Ясенов" - най-голямото по сграден фонд и трето по брой ученици училище в Софийска
област. Изградена е и парна инсталация в сградата на общежитието, в което живеят 47 възпитаници на Футболна
академия "Христо Стоичков", които са сред 730-те възпитаници на СУ "Христо Ясенов". Дотогава там за отопление
се е използвало електричество.

"Когато през септември 2020 г. проф. Цоло Вутов ми се обади и попита как може да помогне за училището, бях
много крайна по време на първия ни разговор - казах, че е много

вероятно да се наложи да затворя училището поради липса на отопление

През есента на 2020 г. не предвиждахме, че учениците ще работят дистанционно, и имахме голям проблем,
защото непрекъснато отнякъде течеше, старата парна инсталация беше на един кръг и не се отопляваха всички
помещения. Много благодаря на този спомоществовател и будител за доброто, което направи за училището", казва
Мила Манчева, директор на СУ "Христо Ясенов" в Етрополе. Тя е щастлива, че енергийната ефективност е
повишена и децата няма да студуват, докато са в класните стаи.

Програмата "Българските добродетели" в подкрепа на общините продължава. В реализирането на отделните
проекти участва висшият мениджмънт, а служители на компаниите са част от екипите, правят мониторинг на
изпълнението и са ангажирани с развитието на нови проекти за следващите години.

"Важно е да окажем подкрепа, когато и където е най-нужно - смята проф. дтн инж. Цоло Вутов. - Пандемията и
очакваните последствия от нея изискват от всички нас съпричастност, разбиране и подкрепа."

Групата ГЕОТЕХМИН е сред най-големите дарители на църквата и БЧК

Благотворителна програма "Българските добродетели" е създадена от проф. дтн инж. Цоло Вутов, управител на
"Геотехмин", и дружествата "Геотехмин" ООД, "Елаците-Мед" АД, "Геострой" АД и "Геотрейдинг" АД през 2018 г. С
над 4000 служители, които работят в 23 компании, групата е един от най-големите и отговорни работодатели в
Софийска област и страната.

До този момент компаниите са сред големите дарители на Българския червен кръст и църквата, а в рамките на
своите безвъзмездни инициативи са изграждали инфраструктура в населени места и са подпомагали хората при
бедствия, закупували са книги за общински библиотеки и са реновирали исторически паметници.

През 2018 г. проф. Вутов реши да надгради усилията на компаниите в областта на дарителството и корпоративната
социална отговорност - с лични и фирмени средства. Отговорността за подобряването на качеството на живот на
местното население в районите на дейност на Група ГЕОТЕХМИН е важен приоритет на програмата. 

"Пл@тформа за толерантност 2.0" разработи образователни инструменти в защита на правата на човека",
разказа в "Преди всички" Мария Алкалай, ръководител на проекта.

Основната цел на проект "Пл@тформа за толерантност 2.0" е разработване и прилагане на он и офлайн ресурси и
образователни инструменти в защита на правата на човека, насочени към нова аудитория, които да подпомогнат
обучението по права на човека и насърчат в дългосрочен план приемането на различията и многообразието от
хора и образи в обществото ни.

Практическото решение е в разработването и одобрението от МОН на квалификационни курсове за кредит за
учители, както и в разгръщане на съществуващата Пл@тформа към нова професионална общност, работеща пряко
с деца и младежи до 29 години.

Обученията за учители се преплитат с информационна кампания, подготовката на младежи доброволци и
насърчаването на местни младежки акции в защита на правата на човека. Целева група на пилотната
интервенция са учителите в 4 области: Добрич, Шумен, Враца и Монтана.

"С приключването на проекта се надявам да сме разбрали, че богатството е в многообразието и че различието
може да доведе само ползи. А за да приемеш тези хора, ти трябва да ги познаваш", посочи още Алкалай.

В началото на 2014-а година сдружение "Възможности без граници", съвместно с национален център
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"Европейски младежки програми и инициативи", започва изпълнението на проект Пл@тформа за
толер@нтност.bg. Идеята е да се ограничи езикът на омразата и в защитата на човешките права в интернет
пространството с алтернатива, която отчита важността на виртуалната реалност за младите хора и изграждаше
положителен образ на различните сред нас, предоставяше допълнителна информация, възможност за
консултиране и подкрепа на младежи, засегнати от речта на омразта.

Пет години по-късно крайно дясната реторика, речта на омразата и насаждането на негативни образи към
различните са част от обичайното в България. Трайно присъстват в българската политическа и медийна среда,
променя се единствено интензитетът на употреба спрямо различните засегнати групи. В подобна среда
Пл@тформата за толерантност във версия 2.0 преживява ренесанс, отчитайки актуалните обществени процеси и
нагласи към привидно различните хора.

Целта е борба с расизма, ксенофобията, словото на омразата и нетърпимостта в обществото чрез методите на
неформалното образование, игровизацията и натрупването на лични трансформиращи преживявания у младите
хора чрез доброволчество и активно гражданско участие в каузи и кампании.

Още по темата в звуковия файл.

"Ротаракт клуб" – Велико Търново, организира кампания за събиране на учебни пособия, които да бъдат дарени
на социално слаби семейства с деца в училищна възраст. Тя е под надслов "Шанс за равен старт" и ще бъде
реализирана на няколко места в града. Чрез нея ще се събират различни видове тетрадки, пособия за рисуване,
апликиране и моделиране, атласи и др.
Всеки, който желае да се включи в кампанията, може да го направи по няколко начина. Единият е като закупи
учебни пособия и ги дари в периода от 20 август до 5 септември на обозначените за целта места в някоя от
следните книжарници във Велико Търново: "Фатум", "Сириус" и "Моливчето". Вторият вариант е чрез включване в
някое от организираните благотворителни събития. Едното от тях е представянето на постановката "Женско
царство" на театрален състав "Мелпомена" на 14 август от 19,30 ч. в читалище "Надежда". Други възможности са
Quiz турнира на 20 август от 19,30 ч. в заведението на открито "Галерията" и концерта на групите "4етно" и "Идепея"
на 20 август от 21 ч. на същото място. Любителите на спорта могат да се включат благотворително в тренировки на
открито на 21 август в парк "Дружба", които от 9 до 11,30 ч. ще предложат занимания по Зумба, Пилатес и Тамбата,
а след 11,30 ч. – федербал. Тези, които желаят да си закупят ръчно правени бижута, средствата от които ще отидат
за учебни пособия, на 21 август от 9 ч. могат да посетят специалния щанд отново в парк "Дружба", посочват
организаторите.
Николай ВЕНКОВ

ИНДИВИДУАЛНО ДАРИТЕЛСТВО - (БРОЙ
НОВИНИ: 4)

Община Пловдив продължава да показва добрите примери в града, дори и след финала на тазгодишното
издание на кампанията "Пловдив – град на доброто". Създателката на инициативата Йорданка Петкова
дари 60 книги на пациентите в Комплексен онкологичен център - Пловдив. Автор на книгите е самата тя, а
зад щедрото дарение стои и дизайнерката Искра Стефанова, която от години подкрепя инициативите на
Йорданка.

"В сегашната епидемична обстановка едни от най-уязвимите са болните. Ние с дизайнерката Искра Стефанова
искахме да напомним на обществото, че тези хора имат нужда от нашето внимание. Не бива да забравяме, че те
съществуват. Тези книжки, в които се говори за чудеса и изцеления, са нашият символичен жест и пожелания за
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тяхното оздравяване", коментира Йорданка Петкова. Дарението прие управителят на центъра доц. д-р Тихомир
Дерменджиев, който увери, че книгите ще бъдат разпределени по базите на лечебното заведение.

Йорданка Петкова е председател на асоциацията за наследствен ангиоедем в България. Автор е на книгите
"Когато имаш нужда от чудо", "Малки разкази за чудеса и изцеления", "Истории от старите калдъръми". Създателка
е на кампанията "Пловдив – град на доброто", която всяка година цели да отличи добрите хора, които безкористно
подават ръка на човек в нужда или се борят за развитието обществото. Тази година, под патронажа на кмета на
Пловдив Здравко Димитров и с подкрепата на общината, се проведе десетото издание на инициативата.

В последните седмици в Средногорието гостува холандецът Рудолф ван дер Веек. Преди дни той направи голямо
дарение на ОУ "Георги Бенковски" в Мирково 15 клавишни инструмента, 3 китари, комплект барабани и
електрически орган.

Рудолф ван дер Веек е 68 годишен. Той е дългогодишен учител по биология, в момента е пенсионер и се занимава
с благотворителна дейност.

С изненада установихме, че Рудолф ван дер Веек продаваше билетите и събираше даренията за концерта "Пиано
+" проведен на 30 юли. В него взе участие и неговият син Максимилиан ван дер Веек, който е ученик на Ивайла
Цачева.

Репортер на RNews.bg разговаря с г-н Веек:

– Г-н Веек взехте участие в организацията на концерта тази вечер. Какво Ви мотивира да се включите в това
мероприятие?

– Когато разбрах за инициативата на Тодор и Ивайла Цачеви за събиране на средства за закупуване на роял в
Мирково, аз реших да се включа в екипа. Продавах билетите и се радвам, че събрахме първата сума от 785 лева за
това благородно начинание. Щастлив съм, че в концерта взе участие и моят син.

– Каква е връзката Ви с района на Средногорието за да правите тези дарения и участвате в тази благородна
инициатива?

– Моята жена е от Пирдоп. Ние се оженихме преди 20 години и от тогава връзката ми със Средногорието е много
силна. Стремя се да съм полезен с каквото мога. Например в Ротердам помагам на семейство от Пирдоп, които
имат тенис училище и обучават деца.

– Как решихте да направите това дарение на училището в Мирково?

– Когато разбрах, че в училището ще се изучава музика, а децата нямат инструменти аз реших да помогна.
Разговаряхме с Тодор Цачев какви инструменти са необходими за учениците и разбрах, че на клавишните
инструменти те ще се научат по-бързо да свирят. Тъй като това са значителни средства за мен аз организирах
кампания в местното радио в Ротердам за закупуване на тези инструменти за децата. Много хора се отзоваха на
този призив и успяхме да се справим.

– Разбрахме, че Вие работите по няколко проекта свързани с България.

– Да, така е. В продължение на шест години със СУ "Св. Паисий Хилендарски" в Златица ние реализирахме
няколко проекта подпомогнати от ЕС за културен обмен на ученици от това училище в Холандия и обратно на
ученици от нашата страна в България. Аз организирах програмата за посещението на децата от Златица.

Друг проект, по който работихме тази година и предстои да реализираме съвсем скоро е обмен на ученици от
Националното музикално училище "Любомир Пипков" в София с музикално училище в Ротердам.

– Бихте ли споделили какви са вашите планове за в бъдеще?

– Това, което планирам е осъществяването на съвместен проект между Националната музикална академия
"Проф. Панчо Владигеров" с участието на изпълнители от консерваторията "Кодарт" в Ротердам. Проведохме обща
среща между ректорите и набелязахме планове за в бъдеще.

Специален проект, по който работя е за провеждане през следващата година на голям концерт класическа музика
в Мирково, в който да участват изпълнители от двете консерватории. Това е моята голяма цел и за целта търся
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спонсори.

Вълна от желаещи да помогнат за възстановяването на щетите след огромния пожар в Старосел. Огненото
бедствие там унищожи напълно 6 къщи и нанесе сериозни щети по множество горски и земеделски масиви.

Изпепеленият дом на 90-годишната баба Мария трогна мнозина и телефонът в кметството не спира да звъни.
Десетки са обажданията с въпрос как и с какво могат да помогнат хората, съобщи за БНТ кметът на селото Матея
Гудев.

От днес вече е разкрита и дарителска сметка за възстановяване на селото. Разчистването на отломките ще
започне веднага щом приключи огледът и описът на щетите. Държавните институции също проверяват
възможността за подпомагане на засегнатите.

Банкова сметка за набиране на средства:
Община Хисаря
ЦКБ АД, клон Карлово
IBAN – BG 16 CECB 9790 33C8 1052 00
BIC - CECBBGSF

Автор: Николай Райшинов

Възпитаникът на балетна школа "Па де Кре" и ученик в НУМСИ "Христина Морфова" Кирчо Желязков бе удостоен с
покана за едногодишно обучение в балетна компания "Balleto di Siena", Италия под ръководството на изтъкнатия
хореограф Марко Батти.
Той осигури на младия талант частична стипендия в размер на 1000 евро. 
Цялата сума, необходима за едногодишното балетно обучение е в размер на 4 500 евро, като разходите за
престой, храна, консумативи и други, се заплащат допълнително.
За събирането на останалата сума от 3 500 евро, балетната школа организира няколко благотворителни
мероприятия:
На 16 август от 17:30 часа на бул. "Цар Симеон Велики" 130, Кирчо Желязков и възпитаници на школата ще
проведат благотворителен открит урок по балет за деца на възраст от 4 до 7 години.
На 17 август от 19:00 часа на същото място, Кирчо Желязков ще проведе специално подготвен благотворителен
урок по народни танци за възрастни.
На 27 август от 21:00 часа в Етнографски комплекс "Дамасцена" с. Скобелево, балетната школа ще представи
самостоятелен благотворителен концерт "По пътя на мечтите". 
Във фейсбук страницата на школата е публикуван дарителски фонд за събиране на средствата. 

КАМПАНИИ - (БРОЙ НОВИНИ: 11)

Инициативата "Подари ученическа раница на дете в нужда" стартира от днес, 1 август сдружението "Бъди
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добър! Прави добро!" във Враца. Провежда се за втора поредна година, като идеята е да бъдат подпомогнати
деца от социално слаби семейства, обясни Мая Методиева от организацията:
"От 12 август докъм 10 септември всеки, който има желание, може да дари нова ученическа раница и ученически
принадлежности, които ще бъдат раздадени като миналата година, отново по селата на крайно нуждаещи се
семейства и деца. Миналата година успяхме да раздадем над 300 раници както във Враца, така и в селата. Бяха
дарени страшно много ученически принадлежности, които ни помогнаха да дадем на всеки един ученик поне част
от необходимите му неща за стартиране на учебната година. Много добре си спомням и случая с децата от село
Добролево. Имаше деца от тях, които за първи път получаваха раница, а бяха в 4 или 5 клас." 
Информация за начините за изпращане на дарения за инициативата "Подари ученическа раница на дете в
нужда" е публикувана във фейсбук страницата на сдружение "Бъди добър! Прави добро!". 

Кампания за оборудване на Белодробната болница "Д-р Димитър Граматиков" започва в Русе.

"Лечебното заведение догодина ще стане на 100 години и нуждите за осъвременяване са много, но засега ще
бъдат закупени нови легла за пациентите", поясни директорът д-р Светослав Дачев.

От Ротари клуб и Лайънс клубовете в Русе канят всеки, който има възможност, да се присъедини към
дарителската кампания за оборудване на Белодробната болница "Д-р Димитър Граматиков".

На 20 юли, Илинден, официално бе даден старт на кампанията "Да помогнем заедно на Комплексен онкологичен
център – Стара Загора". Тя се провежда под патронажа на Негово Високопреосвещенство Старозагорският
митрополит Киприан. Основна цел е закупуването на апарат DAKO AS Link 48, който да послужи за по-бърза и по-
добра диагностика при лечението на онкоболните. Стойността му е 99 000,00 лв. без ДДС. Идеята е прегърната от
Община Стара Загора, редица клубове и организации, сред които: Ротари Клуб Стара Загора, Ротари Клуб Стара
Загора – Берое, Инър уийл Клуб Стара Загора, Инър уийл Клуб Стара Загора – Берое, Зонта Клуб, Лайънс Клуб
Стара Загора – Августа, Лайънс Клуб Стара Загора – Тракия, Лайънс Клуб Стара Загора, Граждански клуб ЛИПА
/Либерална икономика, прогрес и активност/, Търговско-промишлена палата – Стара Загора, Агенция за
регионално икономическо развитие Стара Загора, Обществен дарителски фонд – Стара Загора и други.

Всеки, който желае да подкрепи инициативата може да го направи на следната банкова сметка:

ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА – КЛОН СТАРА ЗАГОРА

бул. "Цар Симеон Велики" 104

IBAN: BG40 FINV 9150 5316 3415 53

банков код: FINVBGSF

основание: Дарение КОЦ Стара Загора

За нуждата от съвременната апаратура е апелирал управителят на "КОЦ-Стара Загора" д-р Петьо Чилингиров:
"Комплексен онкологичен център – Стара Загора" ЕООД е регионален център за лечение на пациенти с
онкологични заболявания от областите Стара Загора и Сливен, а за специфични медицински изследвания и на
пациенти от Хасковска, Ямболска и Кърджалийска области. Регистрираните пациенти за постоянно диспансерно
наблюдение, периодични прегледи и изследвания към момента са 20 000, а всяка година се регистрират около
2000 нови онкологично болни. Центърът разполага с необходимия кадрови потенциал, съгласно медицинските
стандарти, но е необходима непрекъсната подмяна на остарялата диагностична терапевтична и операционна
апаратура, както и внедряване на нови методи и средства за диагностика и лечение. Едно от важните и уникални
за онкологичните лечебни заведения звена е Отделението по патоанатомия. Там се извършват необходимите за
точното диагностициране на всички оперирани пациенти изследвания - хистологични и иимунохистологични.

Заглавие: Събират дарения за болницата

Дата: 02.08.2021 11:54
Медия: Радио Шумен

Заглавие: "Да помогнем заедно на комплексен онкологичен център – Стара Загора"

Дата: 02.08.2021 15:06
Медия: Радио Севтополис

https://bnr.bg/shumen/post/101507135/sabirat-darenia-za-bolnicata
http://radiosevtopolis.com/index.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D4994%3A2021-08-02-12-03-40%26catid%3D34%3Anews%26Itemid%3D56


Точната диагноза е една от най-важните предпоставки за планиране и провеждане на най-адекватното за всеки
пациент лечение. Възможностите на съвременната онко-терапия са големи, но те имат стойност само при точна и
навременна диагноза. По отношение на хистологичните изследвания отделението е добре оборудвано и
обезпечено. Благодарение на "Контур Глобал Марица Изток 3" АД, през 2017 година е подновен много важният
апарат Криостат. Не така стоят нещата с имунохистохимията. Работи се с един от най-реномираните и световно
признати реактиви, производство на "Дако Аджилент", които се закупуват по ЗОП, но всички етапи на изследването
се правят само ръчно. Наличието на автоматичен апарат за имунохистохимия, с какъвто "КОЦ-Стара Загора" не
разполага, ще допринесе за повишаване качеството на работата – намаляване разхода на реактиви, значително
съкращаване времето за получаване на резултатите, разширяване на диагностичните показатели чрез добавяне
на нови изследвани параметри, елиминиране на човешката грешка, предпазване на персонала от вредното
въздействие на работните реактиви и оцветители. От няколко години екипът на "КОЦ-Стара Загора" проучва
предложенията на пазара за такава апаратура и комуникира с други лечебни заведения, които работят с нея.
Практиката показва, че най-удачен е апарат от типа "отворена система", който позволява работа с реактиви на
различни производители. Това няма да ограничи експлоатацията му в годините и ще позволи внедряване на нови
протоколи за различни антитела, тъй като никой производител не предоставя реактиви за всички възможни
имунохистохимични изследвания/показатели. Много удачни и необходими са възможността за свободно
програмиране на количества обеми, температура и времена, изработване на повече от едно антитяло на едно
стъкло (един препарат на пациент) и едновременна работа с различни протоколи. Изключително важен е и
непрекъснатият визуален контрол над работния процес на апарата, както и фактът реактивите за ръчна и
автоматична работа да са едни и същи. Това позволява при евентуален технически проблем с апарата (спиране на
електричество или повреда) да се довършат стартиралите изследвания на ръка, а не да бъдат опорочени и да се
започва отново. Наличието на софтуер на български език улеснява работата на персонала.

Спешна нужда от пари и храна има приютът за сираци на отец Иван в Нови Хан, съобщи пред Дарик радио
духовникът. Причината според него е в летния сезон, в който хората, които обикновено даряват, са на почивки и
забравят да помагат.

Освен от пари, приютът се нуждае от трайни продукти като консерви, сирене и кашкавал.

Единствените продукти, с които домът, в който се хранят над 300 души, разполага в изобилие, са ориз, както и
леща. Дрехи също има.

Отец Иван споделя, че досега чрез даренията са успявали да се справят с разходите, но в един момент парите са
свършили и положението е станало тежко.

С него разговаря Димитър Панев:

27 дни малкото дете е вентилирано и се бори за живота си в "Пирогов"

Двегодишно дете се нуждае от средства за лечение в Турция след мозъчни усложнения, породени от COVID
инфекция и спиране на сърцето. В Русе започна благотворителна компания.

На 12 май Белослава неочаквано припада на детската площадка, докато играе.

"Линейката идва много бързо, в рамките на 3 минути, започва сърдечен масаж", разказа бащата Бисер
Бориславов.

В болницата в Русе за живота й се борят два реанимационни екипа. Състоянието на детето е тежко, установена е
и COVID инфекция. Три дни по-късно е транспортирана в кома в болница "Пирогов".

Заглавие: Отец Иван: Имаме спешна нужда от храна и пари

Дата: 02.08.2021 17:33
Медия: Дарик Радио

Заглавие: След COVID инфекция: 2-годишната Белослава се нуждае от средства за лечение

Дата: 02.08.2021 17:09
Медия: БТВ

https://darikradio.bg/otec-ivan-imame-speshna-nuzda-ot-hrana-i-pari.html
https://btvnovinite.bg/bulgaria/sled-covid-infekcija-2-godishnata-beloslava-se-nuzhdae-ot-sredstva-za-lechenie.html


"27 дена тя беше на вентилатор и се бореше за живота си. По-късно обаче е направен скенер, който показва
значително напредване на хидроцефалия и е оперирана по спешност", допълни Бисер Бориславов.

След като е стабилизирана, Белослава е изписана. Малко след това се влошава и постъпва отново в болницата в
Русе.

"В момента тя все още се бори за живота си, всеки ден има напредък, но той е минимален, тъй като в България
няма активна болница за лечение на деца, със стационар, със специалисти, с рехабилитатори, които да са всички
накуп", каза още Бисер Бориславов.

Вариантът за семейството е детска болница в Турция. Затова приятели подемат благотворителна кампания.

"Призивът е да помогнат на това малко дете пак да е при нас, защото не може едни хартийки, животът му да
зависи от едни пари", заяви организаторът на кампанията Пламена Христова.

За да замине Белослава за изследвания и процедури, са нужни 35 000 евро.

Ако искате да помогнете, можете да го направите на следната банкова сметка:

Дарителска сметка във Fibank:

IBAN: BG85 FINV 9150 1317 5575 50

BIC: FINVBGSF

За Белослава Бисерова Бориславова

Лекари от Клиниката по очни болести в УМБАЛ "Александровска" организираха безплатни прегледи на децата в
центровете за настаняване от семеен тип на фондация "Надежда за малките".

"В рамките на инициативата бяха извършени скринингови прегледи на 11 деца на възраст от 2 месеца до 5 години.
При три от тях бяха установени отклонения, които изискват допълнително лечение. Двегодишно дете се нуждае от
очила, които ще му бъдат осигурени от специалистите в клиниката, а две бебета са с изменения в очните дъна като
част от общо системно заболяване", разказва офталмологът д-р Галатея Цветкова, която заедно със
специализанта д-р Пио Импалиатели, извърши прегледите.

д-р Галатея Цветкова

Ето какво още сподели тя за OFFNews:

"Такъв скрининг се извършва за първи път в центровете от семеен тип на фондация "Надежда за малките". С
директора на къщичките Динилия Кръстева се уговорихме тези прегледи да станат периодични, тъй като има
постоянен поток на деца. Те могат да се извършват на място или в клиниката ни.

Изключително впечатлени сме от семейната среда и уют в тези къщички. Децата са усмихнати, забавляват се, за
всяко от тях се грижи човек от персонала, създават им се условия да се чувстват като у дома.

Прегледите се извършват с апарата "Плюс Оптик", който е дарение от "Българската Коледа". С него може да се
определи какво е увреждането на очите – дали става късогледство или далекогледство, мързеливо око или
кривогледство. Този апарат е много полезен с него се извършват скринингови прегледи в детските градини в
рамките на инициативата "Направи добро".

д-р Пио Импалиатели

"Центровете от семеен тип на фондация "Надежда за малките" функционират от юни 2010 г. "Малката къща" и
"Света Екатерина" представляват уютни къщи с двор, в които могат да живеят шест до осем бебета или малки
деца.

В тях отделите за закрила на детето настаняват за временно отглеждане бебета и малки деца в риск, докато те
бъдат осиновени, върнати в биологичното им семейство, отглеждани от близки, роднини, или в приемно
семейство.

Заглавие: Офталмолози от Александровска болница с грижа за най-малките

Дата: 03.08.2021 09:58
Медия: OFFNews

https://offnews.bg/zdrave/oftalmolozi-ot-aleksandrovska-bolnitca-s-grizha-za-naj-malkite-756662.html


Като социално ангажиран, екипът ни остава на разположение и при необходимост новонастанените дечица
периодично ще бъдат наблюдавани от нашите специалисти. Поздравления за фондация "Надежда за малките" за
грижите, които полага за децата на България", коментира началникът на клиниката доц. Александър Оскар.

Това не е първата социална инициатива на екипа му. Офталмолозите извършват безплатни прегледи в домовете
за възрастни в столицата и тези от тях, които имат нужда от лечение, получават специализирани грижи в
Александровска болница.

Друга кампания, на която посветиха времето си лекарите от клиниката, е организирана съвместно с БЛС и
Българското дружество по офталмология – "Зрението е всичко! Прегледай се". В рамките на инициативата, която
продължи през юни и юли, са прегледани общо 4001 души от 42 града.

Кметът с благодарности към героите на деня

Благодаря на всички герои на деня - служители на пожарната, всички горски служители, колегите от общинските
звена, организацията на хотелиерите и ресторантьорите, Българското туристическо дружество, всички доброволци,
колегите от Общински съвет, които прекараха десетки часове в борба с огнената стихия, снабдяваха с вода
пунктовете.

Това са стотици хора срещу огнената стихия. Беше истинско изпитание и се надявам и се надявам да остане
неприятен и поучителен спомен за всеки един от нас. Това обяви кметът на Кюстендил Петър Паунов по повод
пожарите, които бушуват в Кюстендилско през последната седмица.

В началото на следващата седмица комисия към Община Кюстендил ще обходи имотите на пострадалите и ще
оцени щетите. Една от къщите е постоянно обитаема, има и няколко, които са ползвани като вилни. Община
Кюстендил разкрива и дарителска сметка за обезщетяване на пострадалите при пожара в Долно село.

Ще изчакаме окончателно да утихнат пожарите, към момента обстановката изглежда по-спокойна, надяваме се в
петък с валежите и понижаването на температурите да имаме окончателно безопасна обстановка. Сезирали сме
ЧЕЗ, там където е обезопасена средата да възстанови електрозахранването, в момента има и безводие, тъй като
са източени резервоарите по време на гасенето на пожарите, обяви още кметът.

Той допълни, че сградата на училището, което изгоря, е построена през 1948 година, а 2008 г е закрито. Цялата
документация е изнесена още тогава, за щастие не са пострадали кметството и читалището в Долно село.

Надяваме се пожарите в Ломница и Лисец да бъдат овладяни също, изпратили сме водоноска днес. Унищожени
са близо 5 000 декара иглолистна, широколистна растителност и посеви. Причините ще ги изясни
криминалистична лаборатория, които вчера бяха на мястото на пожара, заяви още Паунов.

ДАРИТЕЛСКА СМЕТКА

ОБЩИНСКА БАНКА АД – ФЦ Кюстендил

IBAN: BG11SOMB91308442298644

Код за вид плащане:

44 51 00 (Дарения, помощи и други безвъзмездно получени суми от страната)

или

44 52 00 (Дарения, помощи и други безвъзмездно получени суми от чужбина)

ОСНОВАНИЕ: За възстановяване на щетите от пожара в с. Долно село

BIC: SOMBBGSF

АВТОР: INFOMREJA.BG 

Заглавие: Община Кюстендил разкри дарителска сметка за пострадалите при пожара в Долно село

Дата: 04.08.2021 11:20
Медия: Инфо мрежа

Заглавие: "Самаряни" набират средства за момче на старта на ново начало

http://infomreja.bg/obshtina-kiustendil-razkri-daritelska-smetka-za-postradalite-pri-pojara-v-dolno-selo-96757.html
https://bnr.bg/starazagora/post/101508380


Младо момче, живяло осем месеца в "Наблюдавано жилище" в Стара Загора е на старта на своето ново начало.
Напускайки услугата, от екипа на Сдружение "Самаряни", се опитват с усилията на цялата старозагорска общност
да подкрепят младежа в тази решаваща стъпка и заедно да му помогнат той да обзаведе новия си дом,
предоставен му от Община Стара Загора. От ефира на Радио Стара Загора Мария Данева от Сдружение
"Самаряни" съобщи, че вече са получени заявки за няколко дарения, чрез които момчето се е сдобило с пералня,
легло и диван. Момчето се нуждае още от кухненско оборудване, каза Мария Данева.

BOBSTH 17:38:01 04-08-2021 
IS1736BO.032
Ямбол - Васил Левски - паметник - кампания
В Ямбол продължава дарителската кампания за паметник на Васил Левски
Ямбол, 4 август /Мирослава Безус, БТА/
Малко повече от 14 500 лева са събрани за един месец в дарителската кампания за изграждане на паметник на
Васил Левски в Ямбол, съобщават от общината. 
До момента са откликнали 29 дарители. Имената им са публикувани на сайта на местната администрация.
Инициативата за издигане на паметник на Апостола беше започната от гражданското сдружение "Левски-Дяконът"
преди повече от 7 години. През 2019 г. Общинският съвет в Ямбол одобри предложението и даде съгласие за
изграждане на монумента. Първите постъпления по дарителската сметка са през юли тази година.
Според историци, първото посещение на Левски в Ямбол е през декември 1868 година. През 1872 г. Дяконът идва
отново в града и се среща с ямболския революционер Георги Дражев. Счита се, че именно тази среща е повлияла
за създаването на местния революционен комитет през 1873 година. 
/ИС/

Средното училище "Панайот Волов" в Шумен спечели голямата награда от приключилата кампания "Рециклирай
умно", проведена в още две училища в града, съобщиха организаторите на нестандартното състезание от
Фондация "Подобри". Събраната пластмаса за рециклиране от трите училища е 550 килограма, а рециклируемите
метални кенчета - 105 кг., предаде БТА.

Надпреварата е започнала в Деня на рециклирането - 18 март и е продължила до края на учебната година.
"Умните контейнери", поставени от фондацията, са имали за цел - да подтикнат учениците към по-честото
рециклиране на пластмасови и алуминиеви отпадъци.

Кампанията е била част и от друг голям формат - "Искам да съм полезен. Рециклирай ме!", реализиран в рамките
на четири месеца в градове от цялата страна, с цел да се повиши разделното събиране и рециклиране.
Българските градове, включили се в кампанията, са организирали различни инициативи, насочени към
гражданите. Срещу събраното количество отпадъци, по проекта "Партньорство за красива и чиста България", са
подарени на всеки град у нас, участвал в кампанията - градска мебел.

"Така гражданите могат да видят резултатите от разделното събиране и рециклиране", каза пред репортер на БТА
Петър Бодуров - съучредител и изпълнителен директор на фондацията в Шумен.
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Устройството е за нуждите на Детско отделение в Общинската болница

Дуничани стартираха дарителска кампания за закупуването на веноскоп. Апаратът ще бъде за нуждите на малките
пациенти в Детско отделение на Общинска болница "Св.Иван Рилски" . Кампанията по събирането на средства
набира в скорост в най-голямата група- "Забелязано в Дупница". Инициаторката Захарина Занова е приложила и
оферта. Веноскопът представлява устройство за откриване на труднодостъпни вени, като цели безболезнено
достигане до кръвоносните съдове и намаляване на неуспешните опити. С негова помощ ще бъде намален рискът
и стресът при децата, както и улеснена дейността на медицинските специалисти. В града вече има поставени
дарителски кутии в различни търговски обекти.

ЗАСТЪПНИЧЕСТВО И ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО -
(БРОЙ НОВИНИ: 2)

Глобиха Zoom за предаване на лични данни и "Зум-бомбиране"

Граждански инициативи за подаряване на компютри и таблети на деца в неравностойно положение започват да
никнат из доброволческите групи в социалните мрежи. Предусещайки вероятен нов "локдаун" в началото на
учебната година, на много места активни граждани търсят начин да дарят компютърна техника за учениците, които
нямат собствени устройства и не могат да си позволят да си купят.

Активизирането на гражданското общество по наболели въпроси, като например опазването на горите, е видно
все по-силно през последните години. Социалните мрежи пък дадоха възможност на инициативните хора със
сходни интереси да се "намерят", да се срещнат и да обединят усилията си. С това силата на благотворителната
активност се умножава лавинообразно.

В последните дни, с обявеното очакване за "нова вълна" на коронавируса и предчувствието за поредния "локдаун"
активни граждани се обърнаха към общността с призив за осигуряване на компютърна техника за децата, които
нямат собствени устройства и няма да могат да учат при евентуално затваряне на училищата. Десетки граждани с
готовност откликват на подобни призиви.

Темите намират място в активистки, технологични и доброволчески Facebook групи като Гората, Добрите Примери,
Дари добро, Помощ за самотни и затруднени родители. Впечатляващо е, че в общия случай в рамките на няколко
часа или дори по-малко от час всеки подобен апел намира решение.

Фирмите, които извеждат от употреба амортизираните си вече компютърни системи, могат да дарят машините в
помощ на деца сираци, деца в социално слаби семейства, общностни центрове за деца. Много от дарителите са и
частни лица. Те с готовност предоставят свои работещи, "дублиращи" компютри или пък стари, но работещи
устройства на своите вече пораснали деца.

С готовност се включват и хора от ИТ професиите. Те поемат ангажименти като това да ремонтират безвъзмездно
чужди лаптопи и компютри, за да ги приведат в годно за работа състояние за децата в нужда, или пък да сглобят
нови конфигурации от съществуващи компоненти.

Често пъти покрай даряването на компютър участниците се сещат и за други материали, които биха могли да са
необходими на децата в нужда, като например компютърна периферия, рутери, столове, раници и др. По
отношение на интернет свързаността се оказа, че телеком операторите са дарили голям брой абонаменти (SIM
карти) за децата от цялата страна и почти няма семейства, които нямат интернет за е-обучение на рожбите си.

Активността на дарителите разпали за пореден път дебата не трябваше ли всички деца в нужда да получат

Заглавие: Похвално!Дупничани набират средства за закупуването на веноскоп

Дата: 06.08.2021 11:13
Медия: Вестник Вяра

Заглавие: Предчувствие за локдаун – заваляха инициативи в помощ на е-ученето

Дата: 02.08.2021 11:37
Медия: technews.bg

https://viaranews.com/%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82-%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0/
https://technews.bg/article-135704.html


компютърна техника за обучение от своите училища в рамките на общонационален план на просветното
министерство. Мнозина споделят разочарованието си. По време на предходните серии е-обучение децата са
останали без устройства, учейки самостоятелно без помощ от учителите си, споделят разстроените родители.

Паралелно с това отново изплува на дневен ред и темата за ползите и вредите за децата от дългото стоене пред
екраните. Все повече родители осъзнават, че продължителното фокусиране на детските очи в малкия екран –
особено ако се работи с таблет или смартфон – води до късогледство.

Самото боравене с интерактивни презентации и филмчета е занимателно, но пък родителите забелязват, че
значително по-малко бива запомнено от децата. При по-големите пък разсейването е силен фактор. Оставайки
"виртуалната класна стая" включена, те се впускат в чатове помежду си.

Тези предизвикателства остават нерешени, както и контролът на достъпа на децата до "неподходящо
съдържание" при боравене с разнородни, собствени или дарени, устройства.

Обединение на грижещи се за българската природа организации създаде петиция, в която всички българи могат
да подкрепят предложението за мораториум върху сечите във вековните български гори.

Петицията ще бъде входирана в 46-тото Народното събрание с настояване държавата да се намеси и да спре
унищожаването на природата ни. Тя е създадена от фондация "Гората.бг", коалиция "За да остане природа" и
гражданските групи "Зеленият отбор на България", "Да запазим горите" и "Да запазим Корал".

Те се обръщат към депутатите от 46-то Народно Събрание със следния призив:

"Здравейте, скъпи приятели на гората. с тази петиция искаме от народните представители в 46-то
Народно събрание да направят нещо реално за опазване на първичните и стари гори в България. Обръщаме
се към всички депутати от 46-то Народно Събрание с призив да подкрепят предложението ни за 2 годишен
мораториум върху сечите във вековните гори – държавна и общинска собственост.

Настояваме да се забрани сечта в гори над 120 години (собственост на държавата и общините) докато не
бъдат инициирани законодателни промени за опазване на първичните и стари гори в страната ни и докато
не се осъществи картирането на тези гори и въведат мерки за тяхното опазване за настоящите и
бъдещите поколения. Настояваме в горите над 120 години, попадащи в защитените територии, да се
забрани сечта до приемането на техните планове за управление, включително природните паркове
"Странджа", "Сините камъни" и "Българка".

Първичните и стари гори са последните кътчета дива природа, които съхраняват богато биологично
разнообразие и пазят уникални примери за естествените природни процеси. Старите гори са особено
ценни от гледна точка на екосистемните услуги: те осигуряват защита срещу ерозията и наводненията,
пречистват въздуха, служат като места за вдъхновение и отдих сред природата, и са предпоставка за
развитието на екологично устойчив туризъм.

Предложението ни е продиктувано от нуждата първичните и стари гори на България да бъдат ефективно
опазени за настоящите и бъдещи поколения. То е в унисон и със Стратегията на ЕС за биологичното
разнообразие до 2030г., която изисква страните членки да опазят всички първични и стари гори и поставя
обща цел за защита на най-малко 30% от територията на ЕС при ефективен режим на опазване, от които
10% следва да бъдат поставени под строга защита. Проектът за новата стратегия за горите на ЕС за
2030 г. изисква държавите-членки спешно да се ангажират със завършването на картирането и
мониторинга на тези гори и да предотвратят влошаването на състоянието им, докато не започне да се
прилага защитен режим".

24rodopi.com

Заглавие: Екоорганизации към граждани и депутати: "Подкрепете мораториум върху изсичането на българските
гори!"
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