Медиен мониторинг 24 септември - 01 октомври 2021 г.

СЪДЪРЖАНИЕ
ЧЛЕНОВЕ НА БДФ
КОМПАНИИ И ОРГАНИЗАЦИИ ИЗВЪН БДФ
ИНДИВИДУАЛНО ДАРИТЕЛСТВО
КАМПАНИИ
ЧЛЕНОВЕ НА БДФ - (БРОЙ НОВИНИ: 23)
Заглавие: Шоколад със сол и мед с джинджифил на фермерски пазар на Lidl
Дата: 24.09.2021 18:34
Медия: Мика

снимка: ПР
Родни продукти за всеки вкус ще предлагат регионални производители на 12-ия фермерски пазар, организиран с
подкрепата на Лидл България. Събитието ще се проведе от 24-ти до 26-ти септември, между 10.00 и 19.00 ч., на
паркинга на магазин Lidl на бул. "Черни връх" 173, в Драгалевци.
Клиентите ще открият чушки и домати от Сандански, праскови, круши и смокини от сливенския край на "Таткова
градина", както и ядки, боб и тахани от Генерал Тошево. "Билка чудодейка" ще предлага познатите билкови
тинктури, а производителите "Алин" от Самоков са приготвили разнообразие от чай и билки. Медът и пчелните
продукти идват от с. Габърница и от гр. Искър, а виното от с. Рабиша.
Няма да липсват и познатите продукти на ферма "Катарино" от Разлог, месните продукти на "Новамес", Банкя и
изкушенията на ферма "Шопар, бик и щука" от линията "Вино и мезе", приготвени с ароматни подправки и по стари
рецепти. Стари рецепти използва и пекарна "Хлябът на Нена". Методът и технологията на поддържане на квас и
приготвяне датират повече от 100 години и се прилагат при производството на осем вида хляб с квас, разказват от
пекарната. С гордост споделят и, че са от малкото в страната, които правят хляб по стара технология – само от
брашно, сол и вода, без мая и подобрители. Независимо дали от лимец или ръж, бял или типов селски хляб, всяка
хапка, приготвена с любов, е като машина на времето.
Пъстрият асортимент ще обогатят две нови организации, предлагащи продукти, обвързани с кауза. Социалното
предприятие на Българска фондация Биоразнообразие ще зарадва посетителите със селекция продукти,
произведени в ограничени количества от малки фермери, занаятчии и професионалисти. Комплектът "Сладка
природа в кутия" е с домашно сладко, мед с джинджифил и родопски чай. Селекцията "Природа в кутия "България"
включва 100 % натурална сол от резерват Атанасовско езеро, домашна лютеница и странджанска мерудия.
Екзотично предложение е и млечният шоколад с кристали сол. Фондацията обединява хора с различни идеи за
опазването на българската природа, а печалбата от социалното й предприятие се инвестира в опазване на
българската природа.
Посетителите на пазар ще могат да избират и от разнообразните изделия, изработени с много старания и любов
от млади хора с интелектуални затрудния, които развиват трудови и социални умения в Дневен център "Светове".
Той е проект на фондация "Светът на Мария", чиято мисия е да подобри качеството на живот на хората с
интелектуални затруднения и техните семейства. Сред прерасните сувенири, посетителите могат да открият свещи
от пчелен восък с естествена декорация, дизайнерски брошки с шевици, цветни и ароматни глицеринови сапуни.
Изделия от висококачествено дърво, дело на Владимир Петров с. Джурово, община Правец и неговата социална
работилница, също са част от продуктите, обвързани със социални каузи. Предлагането им е част от
дългосрочното партньорство на Лидл България с Български дарителски форум, което цели популяризиране на
каузите на граждански организации и подкрепа за дейността им.

Както и досега, фермерският пазар ще се проведе при спазване на всички необходими мерки срещу COVID-19.
Партньор на Lidl по проекта е "Гастроном Смесен Магазин".

Заглавие: Търсят родолюбиви идеи за Кауза.бг
Дата: 26.09.2021 21:34
Медия: Дума

Родолюбиви, обществено значими и честни идеи търсят от сайта Кауза.бг. Проектът е на Националния дарителски
фонд "13 века България", който гарантира прозрачност и почтена подкрепа на добрите предложения. След
проверката на необходимите документи и подписването на договор инициативата се публикува онлайн.
Платформата за споделени проекти с непреходна стойност - Кауза.бг, е поредното доказателство за несломимото
желание за добротворчество и патриотични дела, убедени са от НДФ. И уточняват, че в нея всеки може да сподели
напълно безкористно своята идея, да я развие сред съмишленици и да потърси обществена подкрепа за
съграждането на стойностен проект на ползу роду. А "13 века България" със своята дългогодишна история и
почтено наследство ще бъде естествен гарант за честното събиране и разходване на средствата, защото вече 40
години НДФ поддържа възрожденския дух на дарителството и щедрото родолюбие.
Кауза.бг предлага възможност всеки да популяризира обществено значимата си идея или да подкрепи такава
според възможностите си. Но творческото вдъхновение не е достатъчна причина добрата кауза да намери място
на платформата. Необходим е набор от задължителни документи, които да гарантират безупречна обосновка и
финансов контрол за всеки етап от кампанията. А сподвижниците на каузата имат възможност да следят онлайн
какъв процент от сумата, която се изплаща след края на обявения срок, е събран.
https://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135169536
https://causabg.com/

Заглавие: Започна регистрацията за уебинарите по програма "Информиране, ангажиране, успех!"
Дата: 27.09.2021 15:01
Медия: BCause

Първите кандидати за участие в Акселератора за дарителски кампании вече заявиха интерес. Фондация BCause
ще проведе два уебинара - на 6 и 20 октомври, за да запознае кандидатите с програмата, целите й и как могат да
получат място в нея.
Включването в уебинарите е безплатно и става след задължителна регистрация. Регистрираните участници ще
получат линк към Zoom.
Можете да следите развитието на програмата в страницата ни във фейсбук и в страницата на проекта.
Проект "Информиране, ангажиране, успех!" ще продължи в следващите 2 години. Готови сме да предложим своите
знания и 25-годишен опит в дарителството на мотивирани и активни неправителствени организации, граждански
групи и публични институции. Проектът ще направи видими в обществото каузите им и ще ги свърже с дарители и
съмишленици отвъд обичайните им кръгове на подкрепа.
Проектът "Информиране, ангажиране, успех!" се изпълнява с финансова подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и
Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проект "Информиране, ангажиране,
успех!" е подобряване на капацитета и устойчивостта на гражданския сектор, в това число на гражданските
организации.
Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия
механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на
публикацията се носи от фондация BCause и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този
документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо
пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България."
www.activecitizensfund.bg

Заглавие: "Наградата" споделя: Благодарение на помощта от BCause посрещнахме нови предизвикателства
със старата решимост
Дата: 27.09.2021 16:01
Медия: BCause

За да даде рамо на неправителствените организации по време на пандемия, Фондация BCause създаде Фонд за
подкрепа на НПО в условията на COVID-19.
Една от подкрепените организации беше Фондация "Международна награда на херцога на Единбург – България",
които получиха 15 000 лева от фонда.
Какво е Наградата?
Наградата е програма за личностно развитие, която работи в училища, организации и онлайн центрове в целия
свят, основана от херцога на Единбург, принц Филип, през 1956 г. Програмата дава достъп на младежи до
глобална рамка, която им предоставя възможност да учат и да растат чрез неформално образование, работейки
за международно разпозната акредитация. Млади хора на възраст 14-24 години участват в нея на три нива: Бронз,
Сребро и Злато. Участниците във всяко ниво, заедно с вдъхновяващи наставници, си поставят амбициозни цели в
няколко направления - Доброволчество, Физическа активност, Умения и Приключение сред природата.
"Както всички останали подобни инициативи, програмата на "Наградата" трябваше да се адаптира към условията
на физическа дистанция.
През 2020 година възможностите за лични срещи между екипа, участниците и Лидерите в Наградата бяха
редуцирани до минимум. Въпреки това, с общи усилия успяхме да намерим начини да поддържаме връзката си и
да увеличим шансовете младите хора и техните Лидери да усетят положителното въздействие от програмата.
Фокусирахме се върху търсенето на допълнителни комуникационни канали и дейности, в които да ангажираме
участниците, за да намалим чувството за изолираност и трвожност в пиковете на социална изолация. Качественото
преживяване на младите хора в Наградата е в резултат на мотивирани и добре подготвени възрастни доброволци,
които се стремят да прилагат програмата по начин, съответстващ на международните стандарти. Ето защо, през
2020 г. отделихме необходимото време да обучим нови лидери, супервайзъри и оценители на приключенски
пътувания, както и да обменим чужд опит с колеги от други страни. Актуализирахме програмата на обучението за
управление на Наградата. Съвместно с Международната фондация успяхме изцяло да дигитализираме
обученията за нови лидери и да участваме в изработване и тестване на методология за провеждане на всички
обучения във виртуална среда. Това ни даде така необходимата сигурност, че ще можем да продължим да
осъществяваме дейността си и в последващите етапи на пандемията.
С предоставените средства от Фондация "BCause" успяхме да стартираме 5 нови инициативи, чрез които
разширихме въздействието на програмата:
Посланици на Наградата – Допълнителна работа с участници от цялата страна с цел развиване на техните
общности, екипна работа, стратегическо мислене и овластяване на младежи от отдалечени населени
места.
4 бр. онлайн обучения за нови Лидери, СиО и Координатори.
Лицата на Наградата – Онлайн издание за ролевите модели в Наградата.
Уебинари – за подкрепа на Лидерите и Участниците в дейностите им свързани с прогамата.
Куизове на Наградата – за неформално ангажиране на общността от Лидери и Участници.
Статистиката за постигнатия обхват от 2020 година:
63 Нови Лидери
285 Нови участници
22 Нови Супервайзъри и Оценители
8 Нови организации
(2 - НПО, 6 - училища)
4 Нови градове
Златица, Лом, Стара Загора, Сливен
Ето и разказ за един от участниците, които имаха възможност директно да се възползват от помощта на BCause:

Елиан Монов е на 18 години, от с. Хърлец – малко селце до атомната столица на България – град Козлодуй.
Той е участник в Международната награда на херцога на Единбург – България.
В началото на септември 2019 г. Елиан си поставя за цел не само да стане участник в Международната награда на
херцога на Единбург, а и за 6 месеца да постигне ниво Бронз, което е първото от трите нива на програмата.
Обмисля дълго какво да направи, за да постигне възможно най-добри резултати.
През декември 2019 г. вече е готов с идея: след 3 месеца да организира интерактивна среща с минимум 6
участници, на която да се обсъдят резултати и впечатления от "19-та Национална среща на младежките
парламенти, април 2020 г., в град Козлодуй".
След три месеца обаче идва пандемията.
"Понякога се случват събития, които променят нашите планове и е необходимо да направим промяна, за да
останат валидни, както моята главна цел в Наградата. Това предизвикателство ме мотивира да се променя и
адаптирам към успешно реализиране спрямо условията, в които съм. Да погледнем от добрата страна на
ситуацията – природата ни дава шанс да се пренасочим в правилната посока, сега имаме време за всичко, което
сме отлагали!" – споделя Елиан.
На 13 март, 2020 г. в България е въведено извънредно положение и планираната среща на живо се проваля.
Елиан започва отново да обмисля различни варианти и така му хрумва идеята – да организира видео разговор на
тема "Възможности от вкъщи – #ЩеСеСправимЗаедно", в който да представи и "Наръчник против скука –
възможности ONline и OFFline" за младежите, които имат свободно време след дистанционното училище и искат
да го инвестират в нещо полезно за себе си.
Всичко това се оказва толкова добра идея, че Елиан вече обмисля следващи стъпки: да сподели събраните идеи
от наръчника с още младежи в България."

Заглавие: Разкази за три проекта по темата "Околна среда" представя днес поредицата на инициативата "Ти и
Lidl за по-добър живот" (видео)
Дата: 27.09.2021 23:55
Медия: Информационен портал за неправителствените организации

Lidl Bulgaria представя видео поредица с разкази за успешно завършени проекти, станали факт благодарение на
най-голямата социално отговорна инициатива "Ти и Lidl за по-добър живот", реализирана в партньорство с
Фондация "Работилница за граждански инициативи" и Български дарителски форум. Темата е Околна среда, а
инициатори на идеите за проекти са: Народно читалище "Просвета 1909" - "Опазване и популяризиране на
щъркелите в Белозем - европейското село на белия щъркел в България"; Сдружение ,,Природен Парк Сакар" - "Ти
и Lidl за по-добър живот на белошипата ветрушка - с. Левка", Фондация ,,Кентавър арт" - "Създаване на клуб за
водни приключения и спорт", Пловдив
Заглавие: Да имаш за съсед "КонтурГлобал", която инвестира в по-добър живот за общността
Дата: 28.09.2021 13:17
Медия: 24 Часа

В болницата в Гълъбово компанията дари апаратура за справяне с COVID-19.
В тийнзоната в Стара Загора има кът за STEM конструиране с над 50 научни конструктора.
Спортният комплекс "Енергия" събира много млади хора.
Пеликани в спасителния център
Децата от Гълъбово харесват ученето по английски.
"КонтурГлобал" реновира "Самарянската къща"
Над 700 000 лв. на година се влагат в проекти за хората
704 хил. лева влага всяка година "КонтурГлобал Марица Изток 3" в инвестиции за по-добър живот на хората в
община Гълъбово и в района на Стара Загора. Това партньорство на централата, която дава 10% от тока на
България, с местната общност е от началото на проекта за модернизиране преди почти две десетилетия, а в
последните 10 години, откакто американската компания "КонтурГлобал" влиза като мажоритарен собственик,
става знаково за общината. Вложенията в училища, болници, спортни зали, детски градини са вече над 9 млн. лв.

Къде да се инвестират парите, предлагат местните хора, крайното решение вземат община Гълъбово и
компанията. След което общината дава обекта, а тецът с прозрачни обществени поръчки започва с промяната.
Кметът на общината Николай Тонев казва, че
когато
компанията
се захване с
определен
проект,
решава нещата
100%, без да
пести средства
Тя е приела да е съвестен гражданин и с поведението си променя съдби към добро. Името на "КонтурГлобал
Марица Изток 3" се асоциира с подобряване средата за живот, развитие на образованието и подкрепа за найуязвимите групи в общността.
Едно от начинанията, които могат да дадат шанс и друга посока на живота на децата, е довеждането на помощникучител по програмата "Фулбрайт", като началото на тази успешна инициатива е през 2016 г. В една малка община,
в която няма големи възможности за езиково обучение, децата от Гълъбово се струпват в часовете по английски в
професионалната гимназия в града, в които научават не само език, но и как да общуват и да имат заслужено добро
самочувствие.
ТЕЦ "КонтурГлобал Марица Изток 3" наскоро инвестира над 130 000 лева в изграждането и подобряването на
четири обекта, важни за хората в селата Обручище и Медникарово, които са в непосредствена близост до
централата. В Обручище се появиха детска площадка и стрийт фитнес за подрастващите. В Медникарово е
построена нова изолирана автобусна спирка, за да може хората от селото да чакат спокойно в лошо време и студ.
В ритуалната зала пък - мястото, което събира жителите, централата реновира изцяло кухненските помещения.
"Хората от Обручище и Медникарово са най-близките ни съседи. Именно на тях искаме да дадем от нашата
енергия. Затова нарекохме проектите си "Социална енергия", казва Надя Синигерска – Бохорова, мениджър
"Комуникации и корпоративна социална отговорност" в "КонтурГлобал Марица Изток 3". (В какво още вложи
централата средства и усилия, за да живеят по-добре съседите ѝ в Гълъбово, селата, а и в Стара Загора виж каретата.)
През март 2020 г. ни връхлетя пандемията от COVID-19 и компанията отново доказа, че е добре да имаш такъв
съсед.
"Грижим се
за здравето и
безопасността
на всички,
които гарантират надеждната работа на ТЕЦ "КонтурГлобал Марица Изток 3". Допринасяме също и за една посигурна среда за местните общности. Така съчетаваме по оптимален начин нашата корпоративна и социална
мисия", казва Красимир Ненов, изпълнителен директор на "КонтурГлобал Марица Изток 3".
Централата е работодател на 500 души, осигурява работа на още 4000 чрез съпътстващ бизнес. А с такова
поведение и отношение към местните общности е обяснимо защо в Старозагорско е ценена като един от големите
работодатели и щедри дарители.
Добър съюзник срещу пандемията
"Здравето е сила" е инициативата на ТЕЦ "КонтурГлобал Марица Изток 3" за подкрепа на медицински и социални
заведения в региона. Веднага след началото на пандемията тя дари 100 хил. лв. за националната инициатива
Фонд "Обединени срещу COVID-19". Част от средствата са разпределени между общинските болници и институции
в Старозагорско.
В трудната за всички пандемична 2020-а "КонтурГлобал Марица Изток 3" осигури на болницата в Гълъбово
мултипараметрични монитори, мобилен рентген, ЕКГ, дефибрилатор, дезинфекционни средства, предпазни
костюми, маски, шлемове, бързи тестове за COVID-19. Финансирани са ремонт и осъвременяване на

кислородната система.
"Имаше много пациенти в тежко и средно тежко състояние през есенната вълна на вируса. Точно в този труден
момент получихме от "КонтурГлобал" това, което ни е най-важно", казва директорът на болницата д-р Гошо Грозев.
Преди седмица компанията дари модерен респиратор, което е началото на нови инвестиции, които ще донесат
още мултифункционални легла за интензивното отделение, нова система за отдалечен мониторинг на пациенти и
друго специализирано оборудване.
Преди пандемията централата инвестира 28 хил. лв. в подобряване възможностите за терапия в Дома за
пълнолетни лица с физически увреждания в Стара Загора – реновира и оборудва залата за механотерапия там, а
после дари и нужните предпазни средства и над 1,5 т хранителни продукти.
Няколко години по-рано компанията дарява на Комплексния онкологичнен център в Стара Загора съвременен
криостат AST 500 за 31 хил. лв., той е за бързи и надеждни патохистологични резултати. Клиника по неонатология
към УМБАЛ "Проф. Ст. Киркович" в Стара Загора пък получава интензивен инкубатор за новородени и воден
дестилатор.
Детски градини с басейни в Гълъбово
С инициативата "Инвестиции в бъдещето" централата подкрепя училища, детски градини и културни институции в
региона.
Двете детски градини в Гълъбово си имат и басейни. Това са "Радост" и "Наталия". "КонтурГлобал Марица Изток 3"
е финансирала основния ремонт и цялостното обзавеждане на ДГ "Радост", както и реконструкцията и
оборудването със съвременни съоръжения на дворните площи и открития басейн.
В детската градина "Наталия" пък централата прави основен ремонт на спортната зала и вътрешния басейн и
изцяло подновява двора с обезопасени детски площадки.
В съседното село Медникарово тя ремонтира и оборудва помещенията на полудневната предучилищна група и
изгражда площадка за игра. В Стара Загора компанията създава специална среда за тинейджърите, като прави
тийнзона и STEM кът в регионалната библиотека "Захарий Княжески". Зоната разполага с компютри, интернет
свързаност, литература на български и чужди езици, специален кът за STEM конструиране с над 50 научни
конструктора.
Над 1,3 млн. лв. за спорт и отдих
"Активната енергия" са нарекли от централата програмата си за инвестиции в спорта. Над 700 хил. лв. влага
"КонтурГлобал" в спортна зала "Енергетик" в Гълъбово, която преди основния ремонт била пострадала от
наводнение. Съживената зала е домакин на регионални, национални и международни спортни събития, както и
на единствените по рода си спортни игри за хора с увреждания, спонсорирани от "КонтурГлобал Марица Изток 3".
Други 600 хил. лв. инвестира централата в парк "Езерото", Гълъбово. Той е изцяло ново съоръжение за спорт и
отдих до язовир "Розов кладенец".
Освен с алеите за отдих, детска площадка и стрийт фитнес, той привлича местните жители и с двете си
обезопасени игрища, където могат да се практикуват минифутбол и плажен волейбол.
Друга атрактивна придобивка за града е спортен комплекс "Енергия" в Гълъбово, също по проект, изцяло
финансиран от централата. Той се простира на площ около 1800 кв. м, разполага с обезопасена детска площадка,
стрийт фитнес и комбинирано игрище за бадминтон и тенис на масa.
"Зелената кауза" спасява птици и диви животни
"Зелената кауза" на "КонтурГлобал Марица Изток 3" е посветена на опазване на околната среда. В дългогодишно
партньорство тя подкрепя Спасителния център за диви животни на "Зелени Балкани" в Стара Загора. Помага за
изграждане на посетителски център, за реконструкцията и оборудването на волиери за птици, дарява апарат за
анестезия на дивите пациенти.
Инициативата е подкрепена и от служителите - чрез програмата за даряване по ведомост те доброволно дават
определена от тях сума за 5 свободно избрани каузи, а централата удвоява размера на даренията. Една от
каузите е спасителният център. Той се подпомага и чрез съвместни доброволчески инициативи още от 2010 г., а в
момента компанията работи по изграждането на специализирана операционна зала, където да работят
специалистите от центъра и да се учат младите ветеринари от съседния професионален техникум.
През него на година минават над 1500 пациенти - най-вече птици и малки бозайници.
В центъра има и лечебница, в която лекари оперират птици и ако се възстановят, ги връщат в природата. Има и
пернати, които ще прекарат живота си в центъра, тъй като са пострадали така, че не могат да оцелеят в
естествената си среда.
В спасителния център има и зона за дивите птици, забранена за хора. Те не трябва да свикват с човешкото

присъствие, защото ще бъдат върнати в природата. В тази специална част се отглеждат ловни соколи, изчезнали
през 60-те години на миналия век. От 10 г. центърът работи за завръщането им. Специалистите от центъра се
опитват да възстановят и брадатия лешояд - символа на природозащитната дейност в България.
Американци учат на английски език децата в Гълъбово
Пета година програма "Фулбрайт" и ТЕЦ "КонтурГлобал Марица Изток 3" осигуряват на децата в Гълъбово достъп
до езиково образование на високо ниво в Професионалната гимназия по енергетика и електротехника. Въпреки
че американските преподаватели от "Фулбрайт" са с мандат от една година, предишният учител Кийгън Скот
остава в малкото градче цели три - прецедент за програмата. Той превръща престоя си в много повече от
преподаване - учениците му участват в национални състезания по дебати, представя с тях на английски език
"Магьосникът от Оз" и "Пепеляшка", учи на английски и малките деца в едно от основните училища в Гълъбово. За
всичко това е удостоен от Министерството на образованието със специален медал за заслуги.
"Изучаването на чужд език в допълнителни часове и с англоговорещ преподавател се хареса на всички. Децата от
едно малко градче да се докоснат до такива методи на преподаване, е повече от полезно за тяхното бъдеще,
затова благодарим на "КонтурГлобал" за инициативността", каза Петронка Цветковска, директор на гимназията. От
началото на тази учебна година учениците имат нов преподавател от САЩ по програмата– младата Аманда
Адинолфи, от Стaтън Айлънд, един от районите на Ню Йорк.
Денонощна закрила за жертви на насилие
ТЕЦ "КонтурГлобал Марица Изток 3" ремонтира и оборудва помещения на кризисен център "Самарянска къща".
Центърът е място за настаняване на жени и деца, пострадали от насилие. Проектът цели да гарантира здравето и
безопасността на посетителите и служителите на кризисния център. Той вече разполага с нужната му в условията
на пандемия обособена зона за изолация на новонастанени. Стаята е напълно обзаведена за пълноценно
пребиваване, с баня и тоалетна към нея. При ремонта бяха преоборудвани пералното и гладачното помещение на
центъра, а зоната за почивка на персонала, който полага 24-часови дежурства, беше отделена и обзаведена с
нови мебели и електроуреди.
Кризисният център "Самарянска къща" е най-големият функциониращ център в страната, който предлага
краткосрочни социални услуги. Основната му цел е подкрепа на процеса по възстановяване на жени и деца,
пострадали от насилие, трафик или друга форма на експлоатация, чрез осигуряването на защитена среда и
оказването на професионална помощ. Институцията функционира от 16 години и е с капацитет от 15 места. Срокът
за настаняване е до 6 месеца, съобразно индивидуалните потребности на настанените. На пострадалите се
предоставя подслон, задоволяване на базисни потребности, правно, социално и психологическо консултиране. В
"Самарянска къща" работят 11 висококвалифицирани специалисти, които осигуряват 24-часови грижи и подкрепа
за изпадналите в беда.

Заглавие: Kaufland България е спестила 1 135 тона вредни емисии за миналата година благодарение на
природосъобразна доставка на плодове и зеленчуци
Дата: 28.09.2021 13:30
Медия: Actualno.com

Kaufland България е спестила 1 135 тона вредни емисии за миналата година благодарение на
природосъобразната доставка на свежи продукти в рециклируеми каси за многократна употреба вместо
еднократни картонени и пластмасови опаковки. Компанията въведе устойчивия амбалаж през 2019 г. и за
поредна година благодарение на него намалява въглеродния си отпечатък.
Касите са произведени от Euro Pool System (EPS). Те са сгъваеми и заемат 86% по-малко обем при обратно
транспортиране. Тяхното използване означава по-малко обратни транспортни курсове. По данни на германската
фондацията "Щифтунг Инициативе Мервег" EPS касите за многократна употреба генерират 95% по-малко
отпадъци в сравнение с опаковките за еднократна употреба. Те са изключително здрави и осигуряват на
плодовете и зеленчуците оптимална защита по време на транспорта, което директно се отразява върху
намаляването на продуктовата загуба поради нарушена или повредена опаковка.
През 2020 г. Kaufland е доставила над 33 милиона килограма плодове и зеленчуци в 100% рециклируеми
сгъваеми каси за многократна употреба. По този начин търговската верига е осъществила 3 359 078 милиона
ротации на сгъваеми каси за многократна употреба, като същевременно е спестила близо 1000 обратни
транспортни курса.
Затова за втора поредна година Kaufland България получи от EPS специален сертификат за намален въглероден
отпечатък. EPS е компания, сертифицирана по стандарта BRC за съхранение и дистрибуция на обекти в
Холандия, Белгия, Испания, Чехия, Полша и Германия. Тя работи съгласно най-високите международно утвърдени
стандарти за качество (ISO 9001) и гарантира, че всички каси са в съответствие с международното законодателство

за безопасност на храните, миграция и проследяване. Калкулацията на спестените емисии е изготвена чрез
разработения от фондация "Щифтунг Инициативе Мервег" калкулатор, който изчислява въглеродния отпечатък
според използваното средство за доставка.
Природосъобразната доставка е поредна стъпка в последователната и устойчива политика за корпоративна
социална отговорност на Kaufland България, която компанията разгръща под мотото "Действията носят
промяната" в редица направления. Предприетите действия и набелязаните мерки са резултат от ангажимента на
всички отдели - от използването на енергийно ефективни технологии и проектирането на нови сгради с мисъл за
околната среда, до намаляването на пластмасата.

Заглавие: "Нощ на прилепите" и еко инициативи в тематичния Зелен уикенд на Бургас
Дата: 28.09.2021 19:06
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В последния за този сезон тематичен уикенд Бургас ще посрещне своите гости с разнообразни събития,
обединени около идеята за зелен град. Акцентът в програмата са езерата и техните уникални обитатели.
Еко зоните около Бургас предлагат множество възможности за наблюдение на прелетните птици, с които да се
отбележи европейския ден на птиците.
На укритието за наблюдение на птици на Атанасовско езеро ще можете да си направете среща с розово фламинго
и пеликани. "Нощта на прилепите" ще ви разкаже повече за уникалния свят за тези мистични бозайници на 1
октомври. Екопарк за биоразнообразие и алтернативен туризъм "Вая" обявява 2 октомври за Ден на свободните
врати. В Природонаучната експозиция на РИМ-Бургас ви очаква безплатна беседа за богатото биоразнообразие
на Бургаския регион, а Природозащитен център "Пода" традиционно ще бъде отворен за всички любители на
птиците.
Вижте цялата програма:
– Включете се в "Нощ на прилепите" на 1 октомври /петък/, от 18.00 часа.
Локация: около външната стена за катерене в ж.к. "Славейков" до бл. 64 Участниците ще научат интересни факти
за прилепите, ще могат да видят изложбата на "Зелени Балкани" , банерите и мащабни пъзели. Събитието се
организира от "Зелени Балкани", Българска фондация Биоразнообразие и Спелеоклуб Непиаст.
https://bit.ly/3o7y2oH
– Отбийте се в Природонаучната експозиция на РИМ-Бургас. В нея, на 2 октомври, от 11.00 часа ще бъде изнесена
безплатна беседа за богатото биоразнообразие на Бургаския регион.
Местата са ограничени, запазете своето на тел 056/ 843 239.
– Прекарайте време в Екопарк за биоразнообразие и алтернативен туризъм "Вая" Специално за уикенда в
Екопарка организират и ден на отворените врати. Всеки посетил атракцията на 2 октомври, събота, ще може да
срещне обитателите на Вая отблизо, при вход свободен.
https://bit.ly/3ua7CDD
– Посетете Укритието за наблюдение на птици на Атанасовско езеро и си направете среща с розово фламинго и
пеликани!
Екип на Българска фондация Биоразнообразие ще ви очаква там на 2 октомври, от 11:00 до 13:00 часа, със
специализирана техника, за да ви покаже и разкаже интересни и любопитни факти за обитателите на езерото.
Укритието е разположено в южната част на Атанасовско езеро, на кръговото на изхода за кв. Сарафово –
отбивката преди бензиностанция Лукойл.
https://bit.ly/3o3Puuo
– Посещение на Природозащитен център "Пода" на Мандренското езеро /вляво от пътя за кв. Крайморие/. Екип на
Българско дружество за защита на птиците ще ви очаква на 2 и 3 октомври, от 9:00 до 17:00 часа, за да ни разкаже
малко повече за обитателите на езерото в момента.
https://bit.ly/3u9tOOz
– Включете се в забавната игра на ПланетУМ, в която всеки решил интересните загадки, ще открие любопитни
факти за биоразнообразието в региона.
Културни събития:
– 1 октомври /петък/
"Америка през моите очи" – фотографска изложба
Център за съвременно изкуство и библиотека, ет.1.

Вход: свободен
19:00 часа
Симфоничен концерт по случай Световния ден на музиката
Държавна опера-Бургас
19:00 часа
Дни на Австрийската култура и изкуство в Бургас
Концерт на Дуо Максим Цеков /цигулка/ и Софи Друмл /пиано/
Експозиционен център "Флора"
Билети: на каса ЕЦ "Флора"
20:00 часа
Stand-up Comedy – "Не, мерси!" с Георги Кючуков
HashtagSTUDIO
Вход: с билети
– 2 октомври /събота/
10:00 часа
"Сребро в косите, песен душите, край морето на Бургас" на "СП – 2004- Бургас" – откриване
Културен дом НХК, пл. "Тройката" № 1,
Зрителна зала "Тончо Русев"
10:30 часа – 14:30 часа
Художествено ателие с ръководител Добрин Вътев
Галерия "Георги Баев", Зала 2, ет. 1
За записване: 0887882890
11:00 часа
"Капитане, капитане!" – куклен спектакъл
Държавен куклен театър, ул. "Климен Охридски" № 2
Билети: на място
14:00 часа – 16:00 часа
Арт ателие "ЦвЕтНо" с ръководител Таня Стоянова
Галерия "Георги Баев", Зала 1, ет. 0
17:00 часа
10-ти юбилеен концерт "Сребро в косите, песен душите, край морето на Бургас" на "СП – 2004- Бургас"
Културен дом НХК, пл. "Тройката" № 1
Зрителна зала "Тончо Русев"
20:00 часа
Любо Киров Live
Piano Bar Sinatra
Вход: с билети
– 3 октомври /неделя/
11:00 часа
"Любопитното слонче" – куклен спектакъл
Държавен куклен театър, ул. "Климен Охридски" № 2
Билети: на място
16:00 часа
Музей на Атанасовско езеро "Симбиотично" (до басейните с луга)
Куклен спектакъл "Моят съсед пеликана"
Вход свободен
Изложби
Регионален исторически музей – Бургас
Археологическа експозиция, ул. "Алеко Богориди" № 21
Изложба "Среброто на траките"
Организатори: Националния археологически институт с музей при Българската академия на науките, Регионален
исторически музей гр. Бургас и Община Бургас
Работно време:
Понеделник – неделя от 10:00 часа до 19:00 часа

Дружество на бургаските художници, ул. "Александровска" № 22
"Слово и мемове" – интердисциплинарен художествен проект
Вход: свободен
Работно време:
Вторник – събота, от 10:30 часа до 18:30 часа
Арт галерия "Неси", ул. "Хан Крум" № 3
Живко Седларски – скулптура
Вход: свободен
Работно време:
Понеделник – петък от 10:00 часа до 18.30 часа
Събота от 10:00 часа до 14:00 часа
В дните от 1 до 3 октомври не пропускайте и:
– Да посетите Остров Света Анастасия – единственият обитаем остров в Черно море.
– Да се насладите на 3D mapping прожекцията в ТК "Акве калиде". Заслужава си!;
– Да научите повече за рибарските традиции и обичаи в КТК "Ченгене скеле";
– Да пилотирате виртуално самолет в Авиомузей Бургас;
– Да посетите ЗОО парк Бургас;
– Да се потопите в света на забавната наука в ПланетУм;

Заглавие: Проведено обучение за метода на преподаване "Уроци за сърцето"
Дата: 28.09.2021 23:55
Медия: Информационен портал за неправителствените организации

На 25 септември беше проведено обучение на учители, които пожелаха да насочат интереса си към
възпитателния метод "Уроци за сърцето". Всички участници в обучението "Стратегии за изграждане на характера
и на подкрепяща среда в училище", след приключване и на самостоятелната си работа по темата, ще получат
сертификат и 1 квалификационен кредит.
Обучението включи както теоретична, така и приложна част със засилена активност на участниците.
Групата включваше директори и заместник директори на училища, учители и училищни психолози от София,
Самоков, Габрово, с. Самоводене.
Лекторът Марина Кларксън, която е и автор на първа книга "Уроци за сърцето" и съавтор във втората, обърна
внимание на факта, че за да помагаме на децата и учениците не само теоретично, но и на практика да прилагат
наученото за емоциите и добродетелите, е от особена важност ние самите да живеем със съзнателна мисъл за
постъпките и действията си.
За щастие на екипа ни получихме и страхотна обратна връзка от участник: "Благодарим Ви за прекрасното
обучение, Ще предложа на ръководството да се организира за целия ни екип..." /С. Чавдаров/
Из книгата "Уроци за Сърцето" /автор Марина Кларксън/:
"Повечето от нас израстваме с представата, че чувствата и разумът са две измерения, които ръководят човека от
отделни щабквартири и водят война, която не можем да помирим. Още повече, човешките драми често се дължат
именно на това противоборство.За да можем да изградим емоционална устойчивост и нравствена цялост, е важно
да оставим това разбиране в миналото. С други думи: разумът и чувствата са част от една цялост – човешкото
същество. Без тяхното единство ние не можем да развиваме характера си пълноценно.
И логичното, рационално поведение, и емоционалните реакции могат да бъдат осмисляни и променяни.
Разумният анализ е този, който ни помага да разбираме и управляваме емоциите и чувствата си. От своя страна,
емоциите и чувствата са тези, които мотивират поведението ни и ни помагат да общуваме и да разбираме другите
хора. Нито разумът, нито емоциите могат да водят самостоятелно здравата човешка психика. Ето защо е важно да
се научим да правим връзката между разума и чувствата ни все по-здрава – затова и в последните десетилетия се
говори все повече за емоционална интелигентност."
Учители, ако желаете да се регистрирате за бъдещо наше обучение на тази тема, ползвайте формата в сайта на
фондация Благотворител: http://www.dobrodeteli.bg/obuchenie/registracia.html
Заглавие: Стартира конкурс за стипендии "Постигам по-висок успех" 2021/2022
Дата: 28.09.2021 23:55
Медия: Информационен портал за неправителствените организации

От 17 години фондация Благотворител застава до успешните ученици, лишени от родителски грижи и ги подкрепя
в техния път на израстване до професионална реализация.
Ето условията на конкурса:
Кой може да кандидатства?

Ученици от 8-и до 12-ти клас, лишени от родителски грижи
Студенти първокурсници, лишени от родителски грижи
Колко стипендии се отпускат?
През 2021/2022 учебна година ще изплати 11 броя годишни стипендии на ученици и студенти.
Какви са стипендиите?
за ученици от 8-и до 12-ти клас:
с успех над 5.50 – годишна стипендия 720 лв. /по 80 лв. месечно, 9 месеца/
с успех над 5.00 – годишна стипендия 550 лв. /по 50 лв. месечно, 9 месеца/
за студенти първокурсници – 3 бр. общо 900 лв. /по 100 лв. месечно, 9 месеца/
/Стипендиите се изплащат на равни вноски за периода октомври 2021 – юни 2022 г./
Как се кандидатства?
Творческа задача: Каним ви да разсъждавате върху мисъл от известен философ, писател и поет. Напишете есе
на тема: "Нашата главна нужда е от някой, който да ни вдъхновява да бъдем това, което знаем, че можем да
бъдем", Ралф Уолдо Емерсън. Текстовете да бъдат в размер от 1800 до 3600 знака /от 1 до 2 страници/. Високо
ще оценим есета с авторски почерк и включени примери от личен опит. Споделяйте вашите мисли, това е важно за
нас. Конкурсът не е литературен.
Възможно е да ни изпратите лично написано стихотворение, провокирано от темата или кратък текст отговор как
разбирате тази мисъл, съпроводен от авторска картина по темата.
I етап – 27.09 до 10.10.2021 г. КАНДИДАТСТВАНЕ С ПАКЕТ ДОКУМЕНТИ
За учениците са необходими:
• Служебна бележка за успех и за извинени/неизвинени отсъствия от предходната учебна 2020/2021 г. • Попълнен
въпросник • Декларация за поверителност на личните данни
• Изпълнена творческа задача • Документ от личен ръководител от институцията, в която живее кандидатът и
контакт – телефон и имейл на ръководителя/
За студентите са необходими:
• Уверение за записан I семестър 2021/2022 г., • Снимка на страница/и от Диплома с общ успех от завършване на
средно образование • Попълнен въпросник • Декларация за поверителност на личните данни
• Изпълнена творческа задача • Документ от личен ръководител от институцията, в която сте живели до този
момент/или контакт – телефон и имейл на ръководителя/
Документите можете да изпратите на konkursi@blagotvoritel.org
Краен срок за получаване на пълен комплект документи: 10-ти октомври /документи, получени след тази дата
няма да бъдат разгледани/
Одобрените на I етап ще бъдат обявени на 12-ти октомври в сайта www.blagotvoritel.org
II етап – 12-ти - 14-ти октомври 2021 г. ИНДИВИДУАЛНО ИНТЕРВЮ - СЪБЕСЕДВАНЕ
С одобрените кандидати ще бъде проведено интервю с членове на фондация "Благотворител" и жури - по телефон.
Имената на одобрените кандидати ще бъдат публикувани на 15-ти октомври 2021 в сайта на фондация
Благотворител в рубрики – новини и конкурси.
При възникнали въпроси, свържете се с нас на телефон 0885 414 038 /Станислава Рашева/
Заглавие: Уебинар "Как да кандидатстваме в "Акселератор за дарителски кампании"
Дата: 28.09.2021 23:55
Медия: Информационен портал за неправителствените организации

Започна регистрацията за уебинарите по програма "Информиране, ангажиране, успех!"
Първите кандидати за участие в Акселератора на Фондация BCause за дарителски кампании вече заявиха
интерес.
Фондация BCause ще проведе два уебинара - на 6 и 20 октомври, за да запознае кандидатите с програмата,
целите ѝ и как могат да получат място в нея.
Включването в уебинарите е безплатно и става след задължителна регистрация. Регистрираните участници ще
получат линк към Zoom.
Регистрирайте се за участие тук!
Можете да следите развитието на програмата в страницата ни във фейсбук и в страницата на проекта.
Проект "Информиране, ангажиране, успех!" ще продължи в следващите 2 години. Готови сме да предложим своите
знания и 25-годишен опит в дарителството на мотивирани и активни неправителствени организации, граждански
групи и публични институции. Проектът ще направи видими в обществото каузите им и ще ги свърже с дарители и
съмишленици отвъд обичайните им кръгове на подкрепа.
Проектът "Информиране, ангажиране, успех!" се изпълнява с финансова подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и
Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проект "Информиране, ангажиране,
успех!" е подобряване на капацитета и устойчивостта на гражданския сектор, в това число на гражданските
организации.
Тук ще намерите онлайн ВЪПРОСНИК за самооценка на готовността за набиране на средства.
Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия
механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на
публикацията се носи от фондация BCause и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този
документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо

пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България."
www.activecitizensfund.bg
Заглавие: Ученици от Варна се включиха в инициативата "Запознайте се и програмирайте" 2021
Дата: 29.09.2021 11:38
Медия: Фондация "Работилница за граждански инициативи"

Ученици от СУ "Гео Милев" от град Варна участваха в дигитално събитие на тема "Връзката между новите
технологии, програмирането и професиите на бъдещето", организирано от Сдружение "Моят град", в партньорство
със СУ "Гео Милев". Събитието е част от най-голямата европейска инициатива за дигитално образование на деца
и младежи между 8 и 24 години - "Запознайте се и програмирайте", част от Европейската седмица на
програмирането.
По време на събитието учениците се запознаха със съвременните европейски тенденции и практики, свързани с
професиите на бъдещето, видяха вдъхновяващи примери за иновации, програмиране, технологии и връзката им с
новите професии.
Учениците бяха провокирани да се замислят в предстоящият им избор на професия, запознавайки се с доклад на
Dell, според който 85% от професиите, които през 2030 г. ще се практикуват в момента, не съществуват.
Заради новите информационни технологии изчезват много от познатите ни професии, но се появят нови, някои от
тях още през тази година. Този процес се развива с изключителни темпове и младите хора не са подготвени за
него, те нямат достатъчно информация, смятат организаторите на събитието и се надяват за в бъдеще учениците
да търсят възможности за развитие в сферата на програмирането и кариерното ориентиране, чрез професиите на
бъдещето, които възникват в резултат от развитието на информационните технологии.
Програмата "Запознайте се и програмирайте" се финансира от технологичната компания SAP, в партньорство с
немската организация Haus des Stiftens gGmbH и за всяка страна, участник се грижи местна гражданска
организация, част от мрежата TechSoup. В България организатор е Фондация "Работилница за граждански
инициативи", като българския партньор на TechSoup. Повече за инициативата вижте тук.

Заглавие: Откриването на стенопис в AУБ дава начало на проект за опазване на климата и планетата
Дата: 29.09.2021 12:41
Медия: Blagoevgrad eu

На специална церемония, която ще се състои в Благоевград на 2-ри октомври от 16:00 ч. в Американския
университет в България (АУБ), ще бъде открит стенописът Down to Earth (в условен превод "Приземяване").
Стенописът е изпълнен на стената на общежитието "Скаптопара I" в кампуса на университета и поставя началото
на проект, който ще възпитава екологично мислене у младите хора в интерес на опазването на природата и
смекчаването на факторите за изменение на климата. Проектът е съвместно начинание на Клуба по устойчиво
развитие на АУБ и проект "Game On|Don't let climate change end the game!" на Българска фондация
"Биоразнообразие" и се финансира от Посолството на САЩ.
На събитието се очаква да присъстват кметът на Благоевград, областният управител и председателят на
Общинския съвет, представители на Американското посолство в България, фондация "Биоразнообразие" и
студентите от Клуба по устойчивост към АУБ. Церемонията ще открие президентът на АУБ д-р Дейвид Еванс.
Проектът Down to Earth се реализира с идеята да свърже изкуството, образованието по природни науки и
студентското лидерство и да повиши осведомеността относно устойчивите практики не само в общността на АУБ, а
и извън нея. Той се вписва в дългосрочните програми за сътрудничество между посолството на САЩ и
Американския университет в България.
Движещата сила зад проекта Down to Earth е Клубът по устойчиво развитие на АУБ. Той събира на едно място 30
студенти с еднакво мислене, които работят по разнообразни проекти за опазване на околната среда. Досега
дейностите на Клуба са били фокусирани върху разпространението на информационни плакати и дигитално
съдържание за повишаване на осведомеността, предлагането на промени в политиките на университета и
организиране на събития за насърчаване на устойчив кампус. Чрез работата си по настоящия проект членовете му
ще насърчават студентите от университета да се включват в предизвикателства и уебинари. Участието в проектните
дейности ще поощрява младежите да следват устойчив начин на живот чрез екологични инициативи за
подобрения в ежедневието им и в заобикалящата ги среда. Така младите хора ще поемат водеща роля в

изграждането на демократично, силно и устойчиво гражданско общество в България. Членовете на клуба имат за
цел също да привлекат и вниманието на местната общност към устойчивия начин на живот.
Планирани са месечни срещи с партньори и редовен мониторинг на постигнатите резултати във всяка дейност по
проекта. Всички дейности по проекта ще се осъществяват на територията на кампуса на АУБ или онлайн. Самият
кампус обаче е отворена зона за отдих на благоевградчани, така че ползите не са ограничени само до общността
на АУБ.

Заглавие: Д-р Врабевски: Държавата да обяви официално битка с демографската криза (ВИДЕО)
Дата: 29.09.2021 16:59
Медия: Нова телевизия

"Де е България" е социална кампания с цел да подпомага българите, които са извън пределита на родината. Това
е част от дейността на д-р Милен Врабевски в подкрепа на българи в исторически диаспори от Украйна, Молдова,
Македония, Сърбия, Албания.
"Моята молба е към това да се присъедини и държавата или поне да увеличи присъствието си до степен, че да я
забелязват хората, които живеят в близката чужбина, защото те имат нужда от нея", това каза в "Социална мрежа"
по NOVA NEWS д-р Милен Врабевски, председател на Фондация "Българска памет".
Той допълни, че тези хора изпитват обич към България, дори да не го афишират официално.
Д-р Врабевски каза още, че очаква от официалните власти държавна политика и обявяване на битка с
демографската криза, която да носи някаква ефективност.
За него е изключително важно да се разбере, че в момента умира последното поколение, което говори български
език не като чужд, а като свой роден в близката чужбина. Д-р Врабевски заяви, че вижда това, след като дълги
години се е занимавал с този въпрос.
"Дори и да не бяхме в демографска криза, която е катастрофална, трябва да се говори с българите в чужбина, наймалкото защото това са добри европейски практики, които водят до изграждането на икономически мостове, но и
топлота във взаимотношенията, от която винаги има полза", добави той.
Целия разговор гледайте във видеото.
Всички новини от NOVA NEWS гледайте в канала на телевизията във Vbox7.

Заглавие: България е сред държавите с най-много регистрирани събития в най-голямата европейска
инициатива за дигитално образование
Дата: 29.09.2021 23:55
Медия: Информационен портал за неправителствените организации

България е сред държавите с най-много регистрирани събития по програмиране и дигитално образование в найголямата европейска инициатива за дигитално образование за деца и младежи на възраст от 8 до 24 години "Запознайте се и програмирайте".
В рамките на петото издание у нас ще се проведат общо 81 събития, организирани от 29 организации от 16
различни населени места в страната. Преди нея се нареждат Германия, Украйна, Румъния и Полша.
Инициативата се провежда в общо 35 страни от цяла Европа.
Програмата се финансира от технологичната компания SAP, в партньорство с немската организация Haus des
Stiftens gGmbH и за всяка страна участник се грижи местна гражданска организация, част от мрежата TechSoup.
В България организатор е Фондация "Работилница за граждански инициативи", като българския партньор на
TechSoup. Научете повече за Инициативата тук.
Заглавие: На море и планина за първи път с кампания в Платформата
Дата: 30.09.2021 09:31
Медия: BCause

Усмихваме се винаги когато получим разказ от вас – инициаторите на успешни кампании в Платформата.bg, които
са осъществили поредната мечта със събраните пари.
Вашите думи ни дават сили да продължаваме да работим неуморно.
Споделяме разказа на Социалната чайна – Пловдив за летните лагери, които проведоха за деца от Център за
настаняване от семеен тип (ЦНСТ) в Пловдив. Благодарение на дарителите, 12 деца прекараха незабравими 10
дни на море в Крайморие и на планина в село Шипково.
420 лв. на дете за двата лагера, осигурени от дарителите на Платформата за безценно време, прекарано в
природата с приятели.
Но нека оставим организаторите от Социалната чайна да ни разкажат повече:
Тази година, благодарение на добри хора, които се включиха в каузата ни, отново успяхме да осъществим
традиционните лагери на море и планина.
При пристигането ни на морето първия ден имахме време за почивка от пътя и след обяд всички се отправихме на
разходка до плажа. Вълнението и щастието, които се четяха в очите на децата не могат да бъдат описани с думи:
особено на тези, които за първи път видяха морето и усетиха пясъка между пръстите си. Десетте дни на морето
преминаха неусетно, като един миг. Съчетахме ходенето на плаж с разходки из града, пазаруване, игри на футбол,
криеница, танци. Не пропуснахме и типичното за плажа хапване на топла царевичка. Ловихме страшни медузи,
някои подобряваха уменията си по плуване, други пък за първи път се отпуснаха във водата. Строихме пясъчни
кули, тунели и замъци. Организирахме си турнир по борба на плажа, ядохме сладолед и скрежинки и танцувахме
под звездите. И така неусетно дойде време да се прибираме и с трепет да очакваме лагера на планина след 20
дни.
Лагерът на планина тази година беше малко по-различен от останалите, тъй като се наложи да пропуснем
ходенето на басейн по препоръка от РЗИ. За сметка на това, достойно заместихме басейна с турнири по
федербал, футбол, гоненица и разходки в гората за събиране на клони за чакания лагерен огън през последната
вечер и планиране на маршрута за дългия преход до връх Васильов.
Дойде и денят на прехода, дълъг цели 18 километра. Всички станахме по-рано от обикновено и нямахме търпение
да тръгнем. Без проблеми покорихме върха, починахме си в една хижа, където хапнахме вкусно и се
презаредихме със сили и вода за пътя обратно към базата. Видяхме стадо коне, някои дори успяха да ги погалят.
Един неуморен младеж влачи най-голямото дърво за лагерния огън около 4 км. Прибрахме се за вечеря и
въпреки изморителния ден, бяхме заредени с много емоции и дори имахме сили за игри на двора.
Последният ден премина в молитви за спиране на дъжда, които бяха чути и в крайна сметка времето се смили над
нас и по обяд спря да вали. Успяхме да подготвим лагерния огън, правихме шишчета, пекохме наденички и
картофи и всичко беше толкова вкусно, че се изяде за минути. След вкусната вечеря дойде време всеки да покаже
какво е подготвил за вечерта на талантите. Пяхме, имаше разиграване на театрални сцени, танци и много
забавления. Не минахме и без жури, което оценяваше изпълненията и след това имаше награди. Накрая дойде
време и за запалването на лагерния огън, покрай който забавленията продължиха.
Лагерите са страхотно преживяване за всички деца. Някои за първи път видяха море, медуза, чайка, кон. Други
направиха първия си поход, пикник и разходка в гората. Още след прибирането започнахме да мечтаем за
лагерите следващата година.

Заглавие: Учител от Неделино спечели наградата на международната фондация "Св.св. Кирил и Методий" за
хуманитарни науки
Дата: 30.09.2021 12:52
Медия: Смолян Прес

Д-р Светозар Любомиров, учител по "Български език и литература" в Неделино спечели годишната награда на
международната фондация "Св.Св. Кирил и Методий" за хуманитарни науки. Наградата "Проф. д-р Петер ФишерАпелт" за постижения на учители в хуманитарната област се връчва след конкурс на учители от цялата страна.
Д-р Любомиров, който е и автор на методически трудове по литература и на художествени творби, е избран за
финално интервю с още 10 свои колеги от всички училища в страната.
За участие в конкурса се номинират учители по български език и литература, преподаващи в училища, които през
една от последните три учебни години имат ученици, класирани от 1 до 15 място в Националния кръг на
олимпиадата по български език и литература в гимназиалния етап, а номинирането се извършва от ръководствата

на съответните училища.
Излъчването на победителя е от Комисия, в чиито състав се включват представители на фондацията и по един
представител от Министерството на образованието и науката и от Софийския университет "Св. Климент Охридски".
Наградата на д-р Любомиров е в размер на 600 евро като 500 евро са за спечелилия учител, а 100 евро за
библиотеката на училището, в което преподава.

Заглавие: Благотворително комедийно шоу събра 14 434 лева в подкрепа на жените
Дата: 30.09.2021 13:22
Медия: Жената Днес

Ако една жена може да превърне провала в успех, пет жени са в състояние да направят от най-лошите си моменти
грандиозен спектакъл.
Алекс Раева, Оля Малинова, Красимира Хаджииванова, Гери Турийска и Пам Велидис се качиха на сцената на
"Sofia Summer Fest", за да разкажат откровено, без поза и фалшив свян за своите най-секси неуспехи в
комедийното шоу "Stand up for Sisterhood". Благотворителното събитие, по инициатива на Answear България,
събра стотици гости и приходи от 14 434 лева. Парите ще бъдат разделени по равно и дарени на две организации
с големи и смислени каузи – "Оле Мале" и "Български фонд за жените".
Облечени в колекцията Girl Power на answear.Lab, Алекс, Оля, Красимира, Гери и Пам предизвикаха торнадо от
смях в публиката, в която ги аплодираха момичетата от Националния отбор по художествена гимнастика, певицата
Поли Генова, ТВ водещите Диана Любенова и Марияна Векилска, актрисата Даяна Ханджиева, още стотици жени,
готови за шоу, не липсваха и смели мъже.
Вечерта започна с екзистенциалния въпрос: "Каква матка си ти, ако не можеш да родиш естествено?" и премина
през всички житейски провали – ученически, студентски, кърмачески, майчински, родителски и сексуални. Петте
жени пред микрофона говориха за всичко, за което се мълчи, подмениха кирилицата с азбуката на провала, смяха
се до сълзи на свой гръб и ни убедиха, че да си на дъното може да бъде много по-забавно, отколкото да си на
върха. Специална изненада за зрителите беше появата на сцената на популярния в социалните мрежи с профила
epicbathguy – Радо Кузманов, който показа снимка на Алекс Раева от тийнейджърските й години.
"Благодарим от сърце на Answear и на публиката за изключителната подкрепа. Дарените средства за "Оле Мале"
ще допринесат нашето социално предприятие да функционира спокойно и на пълни обороти в следващите
месеци, да реализира пълноценно най-обемната годишна кампания – Коледната, и да продължи да подкрепя
майки на деца с увреждания в желанието им да работят. Благодарим и на петте участнички, които показаха, че
женската сила, ум и чувство за хумор могат да преодолеят и най-големите предизвикателства и да извлекат от
провалите много смисъл и опит", коментираха от екипа на каузата "Оле Мале".
Със средства, събрани от билетите за шоуто, както и с част от приходите от продажбата на специалната колекция
Girl Power на answear.Lab, ще бъдат подпомогнати майки на деца с увреждания, както и жени от различни
общности, които имат смели и оригинални идеи.
"Щастливи и благодарни сме на Answear за подкрепата към каузата на Български фонд за жените. Вярваме, че
партньорството ни е истинска илюстрация на сестринството и на солидарността между жените, особено защото
споделяме подкрепата с каузата "Оле Мале". Средствата, дарени от Answear България, ще бъдат вложени в
проекти на жените и момичетата чрез нашия конкурс за смели идеи за 8 март 2022 година", заяви и Надежда
Дерменджиева, изпълнителен директор на "Български фонд за жените".

Заглавие: Ограничения или нови възможности за децата в неравностойно положение
Дата: 30.09.2021 13:33
Медия: Дарик Радио

Фондация "Сийдър" събира средства за най-уязвимите чрез хибридно благотворително събитие.
На 29 септември 2021 г. се проведе хибридното благотворително събитие Sky is the limit, което фондация "Сийдър"
организира в подкрепа на деца и младежи с увреждания и лишени от родителска грижа. Целта на организаторите
беше да насочат внимание към децата в неравностойно положение и бариерите, пред които те са изправени, а

също и да съберат поддръжници на каузата и дарители, които да обединят усилията си за създаване на нови
възможности за най-уязвимите.
Събитието се проведе в хотел Хилтън, но едновременно с това програмата се излъчи на живо във Фейсбук
страницата на фондацията, което позволи участници от различни държави и градове да присъстват и да окажат
подкрепа.
"Повечето от вас знаят, че децата, за които се грижим, са преживели много. Те познават ограниченията от найранна детска възраст - от ограничения контакт с родителите си, през ограничения достъп до подходящо
образование и медицинска грижа, до ограничените и стереотипни нагласи на хората в обществото ни. Хубавата
новина е, че през последните 16 години ние сме тук за тях. Но те имат и вашата подкрепа, която дава сигурност, че
организацията разполага с нужните средства и екип, за да продължи мисията си." С тези думи Ива Хаджийска,
директор фондонабиране и комуникации във фондация "Сийдър", приветства гостите на живо и онлайн, а Ваня
Стратиева, програмен директор на фондацията допълни: "Ние сме тук до тях - да ги прегръщаме и изслушваме, да
се погрижим за тях, когато са болни или имат проблеми в училище. Да ги окуражим, когато се учат да четат или да
се хранят с лъжица. И всеки ден ние работим отвъд етикетите, мислим нестандартно и правим всичко възможно,
за да осигурим сигурен дом и да отгледаме щастливи млади хора. Трудно е, но сме щастливи и горди с всяка малка
победа, с всяка крачка след месеци на физиотерапия, с всяко ново умение, усвоено от децата в центровете ни. За
нас няма граници пред усилията ни да подобрим живота на децата в неравностойно положение."
След тези силни думи участниците в събитието имаха възможността да видят и вълнуващата историята на един от
младежите, за които фондацията се грижи и да подкрепят каузата чрез различни методи за даряване, част от
които благотворителна томбола с атрактивни награди, тих търг с уникални фотографии, дарени от артисти в
подкрепа на каузата и директно дарение за конкретна нужда.
Водещ на програмата за 3-та поредна година беше актьорът и активист Стефан А. Щерев, а за добрата атмосфера
се погрижиха музикантите от група Парапланер.
Обединени, на живо и онлайн, поддръжниците на каузата успяха да наберат над 77 хиляди лева. Те ще послужат
за осигуряване на семейна среда и специализирана подкрепа за над 100 деца и младежи, лишени от родителска
грижа или с тежки интелектуални затруднения, живеещи в центровете на фондация "Сийдър". За осигуряването на
качествена индивидуална грижа за период от една година организацията се нуждае от минимум 600 хиляди лева.
Всеки, който има желание да подкрепи децата в неравностойно положение може да го направи в платформата за
дарение, която ще бъде отворена до 8 октомври 2021 г.
Разходите по организацията на събитието са обезпечени благодарение на спонсорите и партньорите - CMS Sofia,
Хилтън София, фондация "Америка за България", AG Capital, фондация "Комунитас", Дънди Прешъс Металс.
Наградите за томболата бяха любезно предоставени от хотел Гела, Wooden spoon, Sircrow, Gelato&Latte, Amuse
Bouche, Dabov Specialty Coffee, Yoga Vibe и Modica Artisan Chocolates.
Медийни партньори на събитието са: Дарик Радио, Радио ФОКУС, Capital.bg, Дневник, Медиапул, Dnews.bg,
Infoobzor.net, Uspelite.bg, Iskrata.bg

Заглавие: Програма "ИРИС" подпомогна млада майка, останала без дом
Дата: 01.10.2021 11:07
Медия: Фондация "Работилница за граждански инициативи"

В края на 2018 г. младата майка С.Б. остава на улицата заедно с едномесечното си бебе.
Тя е афганистанска гражданка, пристигнала в България заедно със съпруга си малко по-рано. Двамата започват
живота си начисто в нова къща и работа във фабрика за чанти. Но не всичко е розово. Съпругът ѝ е изключително
властен и ограничава контактите на младата жена, не ѝ дава пари и не желае деца. Тя забременява, а малко
преди раждането, мъжът заминава за Германия и оставя съпругата си съвсем сама, без средства и сигурност.
Младата жена ражда и скоро остава на улицата.
След като нощуват на открито през зимата, тя и детето са настанени в Звено "Майка и бебе" към Дирекция
"Социално подпомагане". Веднага след настаняването е избран личен лекар за бебето и за майката. Със
съдействието и финансовата подкрепа на ЗМБ, детето започва да посещава детска ясла. Изплатени са и
изостаналите осигуровки на майката. От звеното помагат на младата жена да задейства процедурата по развода
си. Осигурен ѝ е курс по изучаване на български език.
Фондация "Работилница за граждански инициативи", чрез програма "ИРИС", финансира проекта на ЗМБ "Помогнете на мама да останем заедно с нея". Благодарение на проекта, младата жена е подпомогната с
осигуряване на медикаменти, заплащане на прегледи за нея и детето, такси за детската градина, както и

предоставяне на хигиенни и хуманитарни материали.
Днес младата майка вече живее спокойно. Със съдействието на ЗМБ тя намира работа и квартира, в която
заживява самостоятелно със своето дете. Тежките моменти са зад гърба ѝ и тя вече чувства България като свой
дом.

Заглавие: МЕТРО удължава с оше два месеца кампанията "Ваксина с кауза"
Дата: 01.10.2021 11:51
Медия: Мениджър

Близо 3000 души са ваксинирани в центровете на територията на магазините на METRO България през септември.
Пунктовете ще продължат да работят до края на ноември и са едни от малкото, които осигуряват възможност за
ваксинация през почивните дни. От началото на септември всеки гражданин, избрал да получи своята ваксина в
разположените допълнителни центрове в обекти на веригата, получава ваучер на стойност 20 лв. Над 350 души
от ваксинираните избраха да го дарят за каузата на фондация BCause Фонд #ЗаДецатаНаГерои медици и
учители, загинали в битката с Covid-19, подкрепяна от МЕТРО България. За улеснение на получилите ваксина на
"Вход клиенти" в търговските обекти са разположени специално обозначени за целта кутии. Ваучерите могат да се
използват и за пазаруване в магазините на веригата.
"Горди сме с подкрепата си за каузата на фондация BCause и с възможността да подпомогнем децата на героите
на първа линия в битката с пандемията, пред чийто подвиг се прекланяме. За нас също така над всичко е здравето
на клиентите, партньорите и доставчиците ни. Затова решихме да удължим работата на ваксинационните
центрове на територията на МЕТРО България с още два месеца. Чувстваме отговорност да подкрепим цялото
общество като развиваме възможностите за улеснен достъп до ваксините срещу коронавирус", каза Никола
Готрон, изпълнителен директор на МЕТРО България.
Ваксинационните центрове на МЕТРО България са в партньорство с Министерството на здравеопазването и
регионалните здравни инспекции в София, Пловдив, Бургас, Велико Търново и Варна.
Пунковете в петте града ще работят през октомври и ноември, както следва:
гр. София, магазин МЕТРО на бул. Цариградско шосе 7-11 км – от петък до неделя, от 10:00 до 18:00 часа
гр. Пловдив, магазин МЕТРО на бул. "Санкт Петербург" 135 – от петък до неделя, от 10:00 до 18:00 часа
гр. Варна, магазин МЕТРО в район "Вл. Варненчик", ул. "Атанас Москов" 2 – ОТ 15.10.2021г. от петък до
неделя, от 10:00 до 18:00 часа
гр. Велико Търново, магазин МЕТРО на бул. "България" 78 – събота от 10:00 до 14:00 часа
гр. Бургас, магазин МЕТРО на бул. "Стефан Стамболов" 103 – от понеделник до неделя от 10:00 до 17:00
часа
Според капацитета на медицинските екипи във всеки град, е възможно да настъпят малки промени в графика,
които ще бъдат съобщавани своевременно на местно ниво. В пунктовете ще бъдат налични всички видове
одобрени от Европейската агенция по лекарствата (EMA) ваксини срещу COVID-19.
Кампанията на МЕТРО има за цел разкриване на допълнителни възможности за ваксинация на населението,
което ще допринесе за по-лекото преминаване през настоящата четвърта вълна на пандемията и намаляване на
нуждата от стриктни мерки. Един от най-тежко засегнатите от ограниченията е ХоРеКа секторът, на който
компанията е партньор от стъпването си на българския пазар преди повече от 20 години.
От началото на пандемията МЕТРО въведе редица мерки за безопасно и сигурно пазаруване на територията на
магазините си в цялата страна. Сред тях са безплатни маски и ръкавици за всички клиенти, термокамери на входа
за бързо и точно отчитане на телесната температура, автоматична система за контрол на трафика в магазините с
цел избягване на струпвания на хора. МЕТРО България има сертификация за COVID-19 безопасна среда и хигиена
чрез международно признатия сертификат за анти COVID-19 мерки SafeGuard Label при 4-степенен контрол на
безопасността от Bureau Veritas. ЕТРО е и една от първите компании, които миналата година организираха
поетапно и масово PCR тестване за COVID-19 на служителите си.

Заглавие: Поезията като ласка - проект свързва творци с възрастни хора
Дата: 01.10.2021 12:18
Медия: Българско национално радио

Поезията като ласка към душата на възрастните хора – това прави проектът "Да се чуем" от Фондация "Елизабет
Костова".
Проектът превежда душата и интересите на възрастните на езика на художественото слово, каза пред БНР
Милена Делева от фондацията.
Проектът включва телефонна комуникация между самотни възрастни хора и съвременни поети, които след това
са написали творби по споделеното и разказаното в тези разговори.
Започнал е във вихъра на пандемията, когато изолацията се усещаше по-силно.
Възрастните хора са били подбрани чрез пенсионерски клуб в Пловдив и Фондация "Пловдив 2019".
За нас беше важно да бъдат възрастни хора, които нямат социална мрежа, поясни Милена Делева в предаването
"Хоризонт до обед".
След предварителни интервюта одобрените възрастни хора в рамките на месец всяка седмица са се чували по
телефона с един от творците.
След това поетите са създали кратки произведения, които са вече готови.
Възрастните хора се явяват съавтори, отбеляза Делева.
Може ли поезията да бъде подарък за душата в зенита на живота?
"Този зенит може да бъде много активен и творчески период. С този проект искаме да покажем, че възрастните
хора с малко подкрепа от обществото и вслушване в гласа и потребностите им могат да бъдат активни, могат да
бъдат щастливи."
Тъй като проектът е обхванал хора от Пловдив, Милена Делева мечтае инициативата да се разрасне и към жители
от по-малки населени места, както и да се превърне в програми и културни политики.
По проекта е планирано да се появят десет литературни портрета с големи билбордове на общодостъпни места,
както и да се проведе уъркшоп по мемоарно писане, който обаче засега се отлага заради епидемичната
обстановка.
Литературното четене на творбите ще се състои през април догодина.
Повече по темата чуйте в звуковия файл.
Заглавие: Конкурс за проекти на Българска фондация Биоразнообразие
Дата: 30.09.2021 23:55
Медия: Информационен портал за неправителствените организации

Българска фондация Биоразнообразие отвори КОНКУРС ЗА МАЛКИ ПРОЕКТИ с възможност за финансиране на
проекти до максимална стойност 6000 лв.
Конкурсът е отворен за регистрирани в България организации - юридически лица с нестопанска цел или
асоциации на НПО, които работят преимуществено с младежи и младежки членски организации. Нужно е целите
на проектните предложения и съпътстващите ги дейности да:
информират членовете си и младежи на възраст между 18 и 35 г. за климатичните промени и тяхното
въздействие върху биологичното
разнообразие, социалната справедливост и възможностите за ограничаване на
климатичните промени;
въвлекат членовете си и младежи на възраст между 18 и 35 г. в реални дейности за намаляване на
климатичните промени и смекчаване на ефекта от промените в климата върху биоразнообразието и
живота на човека;
се застъпят за подобряване на политиките за борба с климатичните промени в България, включително в
сферата на управлението на природните ресурси, образованието, здравеопазването и човешките права.
Повече информация има на страницата на фондацията: https://bbf.biodiversity.bg/bg/Konkurs-za-finansova-podkrepana-mladezhki-organizatsii-za-namalyavane-na-klimatichnite-promeni.p2303
Срок за кандидатстване - 20 октомври 2021 г.

КОМПАНИИ И ОРГАНИЗАЦИИ ИЗВЪН БДФ (БРОЙ НОВИНИ: 23)

Заглавие: Над 30 компании се обединиха около каузата The Human Safety Net на фондация "За Нашите Деца"
Дата: 24.09.2021 14:15
Медия: Пловдивски новини

Специално събитие, посветено на уязвимите деца и семейства се състоя в резиденцията на Британското
посолство в София, по инициатива на Н. Пр. г-н Роб Диксън и с подкрепата на Дженерали Застраховане АД, в
подкрепа на каузата на фондация "За Нашите Деца" и The Human Safety Net, Фондация, създадена от Generali. Над
30 представители на социално-отговорния бизнес в България участваха в благотворителен търг, на който бяха
разиграни интересни и нестандартни предмети и преживявания, сред които колекция исторически книги, дарени
от Министерството на културата, светеща икона "Св. Георги" от Ставри Калинов, дарена от Министерството на
външните работи, тренировка с Йордан Йовчев, работилница за италиански сладолед и картини, дарени от млади
художници. "Много от вас знаят, че България и Великобритания отдавна работят заедно в името на това всяко дете
да расте и да се развива обичано в семейна среда. Имаме дългогодишна традиция на сътрудничество между
фондация "За Нашите Деца" и британското посолство в България. Само преди четири месеца съмишлениците на
каузата се събраха в Пловдив, за да подпомогнем превръщането на сградата на бившето сиропиталище "Рада
Киркович" в модерен Комплекс за ранно детско развитие. Много беше вдъхновяващо да се види как и местната
власт в Пловдив, и бизнеса подкрепиха инициативата. Наистина се надявам тази подкрепа да продължи и
занапред.", с тези думи Н. Пр. Роб Диксън приветства гостите и призова бизнеса да продължи да подкрепя
работата на фондацията в Пловдив.. "Вашата подкрепа е важна за целият ни екип, който дори в условия на
пандемия остава близо до децата и техните родители. Новият ни комплекс за ранно детско развитие в Пловдив,
който е в сградата на бившият детският дом "Рада Киркович", събира на едно място бъдещето, настоящето и
миналото на един от символите на съпричастност и благотворителност в името на децата. Бих искала да
благодаря на община Пловдив, за доверието и възможността да превърнем част от тази сграда от дом за
осиротели деца в прекрасно средище за хармонично развиващи се деца. В страната ни над 400 000 деца живеят в
риск от бедност или социално изключване (НСИ). 213 000 от тях живеят в материални лишения, без нови дрехи,
обувки, достъп до пресни зеленчуци и плодове, както и питателна храна, без книги и играчки – тези деца не
участват в заниманията извън класа, защото няма кой да плати за тях. Това е живот с много лишения, в който
мечтите са лукс. Това са част от причините да създадем Комплекса в Пловдив. Тук е момента да благодаря на
хората и компаниите, които вече повярваха в нас и ни подкрепиха!", благодари за подкрепата д-р Иванка
Шалапатова, изпълнителен директор на фондация "За Нашите Деца". "През 2019 г., Група Generali, един от найголемите световни застрахователи, , стартира Фондация The Human Safety Net в България. Тази инициатива
подсилва целта на Generali да даде възможност на хората да формират по-безопасно бъдеще, като се грижи за
живота и мечтите им, както и за най-уязвимите в нашето общество и това може да доведе до устойчива промяна и
да създаде позитивен ефект. Подпомагането на деца до 7-годишна възраст в техните семейства е изключително
предизвикателство, но ние вярваме, че именно тази помощ, води до изграждането на по-добра връзка между
родители и деца, както и до израстването на пълноценни личности. The Human Safety Net е инициатива,
вдъхновена от идеята за "верижна помощ", при която онези, които са подкрепени могат един ден да помогнат на
някой друг, създавайки вибрации от положителни промени. Ние черпим от енергията на едно мащабно движение
на хора, които подкрепят хора в нужда и така изграждаме едно по-добро бъдеще за България" – сподели г-н
Николай Станчев, Главен изпълнителен директор на Дженерали Застраховане АД. Фондация "За Нашите Деца" и
Дженерали Застраховане АД успяха да съберат за своята съвместна инициатива The Human Safety Net сума в
размер на 14 000 лв. в подкрепа на деца в ранна възраст и техните семейства. С тези средства ще подкрепим над
30 деца и техните семейства, с които работят специалистите в Комплекса за ранно детско развитие в Пловдив.
Сред официалните гости на събитието бяха Н. Пр. г-жа Джузепина Дзара, италианският посланик в България,
заместник кметовете на София и Пловдив Дончо Барбалов и Георги Титюков, Алан Барбиери, директор
"Програми" на The Human Safety Net, Николай Станчев, главен изпълнителен директор на Дженерали
Застраховане АД. Водещ на събитието беше популярната радио водеща, телевизионен журналист и приятел на
фондацията Евелина Павлова, а гостите имаха възможност да се насладят на музикалните изпълнения на
талантите от детски хор "Малка Нуша" към вокално студио Нуша с ръководител Нели Андреева. Комплексът за
ранно детско развитие е създаден с подкрепата на корпоративни, индивидуални дарители и община Пловдив като
естествено продължение на над 12-годишната работа на Фондация "За Нашите Деца" в града под тепетата. От
встъпването си в Пловдив през 2009 г. фондацията е подкрепила над 4500 деца в ранна възраст в общината и
областта, които днес растат в сигурна и развиваща семейна среда. Партнираме си със специалисти от здравния,
образователния и социалния сектори, за да осигурим комплексната подкрепа, от която децата и родителите се
нуждаят.
Заглавие: Пуснаха безплатен буквар за деца с различен майчин език
Дата: 24.09.2021 15:04
Медия: Площад Славейков

Невладеенето на български език, на който е организиран учебният процес в училище, е сред причините тези
деца да изостават от своите връстници

Първият български буквар за ученици с различен майчин език от българския вече е факт. Той е достъпен
безплатно в сайта prepodavame.bg. Учебникът е разработен от логопед и специалисти по ранно двуезично
развитие. Подходящ е за ученици в предучилищен и начален етап (от 6 до 9 години), но може да се използва и за
по-големи ученици, които имат затруднения с четенето и писането.
Според различни статистики около 20% от децата, които започват училище в България, са с различен майчин език.
Често именно невладеенето на български език, на който е организиран учебният процес в училище, е сред
причините тези деца да изостават от своите връстници. Те изпитват затруднения с усвояването на академичния
материал и нови знания, чувстват се неразбрани и неуспешни. Това нерядко е началото към отпадането от
образователната система.
Букварът "Четем с Ася и Явор" е подходящ и за български деца в чужбина, които имат ограничен контакт с
българския език, ученици в начална степен, които изпитват затруднения с четенето до 2. – 3. клас и всички деца,
които искат да се научат да четат. Автори на буквара са логопедът Акулина Арикова и специалистите по ранно
двуезично развитие д-р Анастасия Новикова и Вяра Михайлова. Автор на илюстрациите е художничката Елица
Попова.
"Четем с Ася и Явор" включва три отделни книги: буквар за деца, буквар с насоки за работа за учители, и "Моите
букви" – приложение за изработване на тактилни букви. Според концепцията е разработен като книга, която
разказва история.
Главните ѝ герои са Ася и Явор, които попадат в света на книгите и започват едно увлекателно пътуване. Този
сюжет обединява въвеждащите истории към всяка буква. Ася и Явор пътешестват до различни части на света,
отиват в миналото и в бъдещето, както и до места, които съществуват само във фантазията. Така те се запознават с
интересни хора, които изглеждат по различен начин и говорят различни езици, и научават много нови неща за
животните и растенията.
Букварът и допълващите материали към него са първият цялостен продукт на проекта "Разбираш ли езика на
училището", който се реализира от началото на 2020 г. от Фондация "Заедно в час" и сдружение "Интернационална
Асоциация ЕдюкАрт". Финансирането на проекта се осъществява с публична дарителска кампания, в която се
включват стотици хора от цял свят и която продължава и в момента.

Заглавие: "Асарел-Медет" с грижа за Панагюрище
Дата: 24.09.2021 19:40
Медия: Агенция Стандарт

Инвестиции в образование, насърчаване на талантливи деца и помощ за града са сред проявите на
социална отговорност
Компанията получи за четвърти път награда от Сдружението на общините
Да имаш за партньор голяма компания, за която социалната отговорност е сред основните приоритети, е като
шестица от тотото за всяка община. Благодарение на "Асарел-Медет" АД Панагюрище се превърна в един от найдобрите примери у нас за благоустроен град, в който хората живеят добре. Преди броени дни компанията получи
поредната награда от Сдружението на общините в България. Този път дружеството бе номинирано от Община
Панагюрище заради поредното финансиране на ремонта на магистралния водопровод с 340 хил. лв., както и
заради ежегодното подпомагане на деца с изявени дарби и подкрепата за развитието на спорта в града и
региона. От името на ръководството отличието прие директор "Човешки ресурси" в "Асарел-Медет" Бисерка Янева
по време на официалната церемония на 20 септември в курорта Албена. Това е четвъртото отличие за
компанията от Сдружението на общините след призовете от 2002, 2005 и 2012 година. "Подкрепата ни за
развитието на Община Панагюрище е дългогодишно отстоявана кауза за нашата компания", каза Бисерка Янева.
Тя припомни, че чрез публично-частно партньорство с Общината са били изградени спортната зала "Арена Асарел"
и модерният медицински комплекс "Уни Хоспитал", благодарение на който Панагюрище посрещна пандемията от
коронавирус на второ място по брой лекари на глава от населението.
"Не можем да сме безучастни пред риска от водоснабдителна криза"
"Компанията ни е доказала, че е социално отговорна. Не мислим само за себе си, а за целия регион, в който
работим". Това заяви Димитър Цоцорков, председател на Надзорния съвет на "Асарел-Медет" АД, когато
дружеството осигури средствата, нужни за спешна подмяна на проблемен участък от водопровода.
Изпълнителният директор инж. Делчо Николов посочи: "Фирмената политика не ни позволява да стоим безучастно
пред риска от водоснабдителна криза, затова незабавно се отзовахме на апела на местната власт да помогнем".
"Асарел-Медет" започна спешно строително-монтажни дейности и осигури доставката на тръби за ремонт на найпроблемния участък от водопровода с дължина 564 метра, който снабдява с вода Панагюрище и околните села.
Според сметката на проекта, предоставена на компанията от община Панагюрище и "ВиК-П" ЕООД, ремонтът

струва около 340 хил. лв. През 2008 г. "Асарел-Медет" осигури финансиране от 500 хил. лв. за подмяна на друга
аварирала част от трасето, а през 2017 г. достави тръби и извърши строително-ремонтни работи за още 520 хил.
лв.
Подкрепа за деца с изявени дарби
Друга проява на социалната отговорност на компанията е подкрепата на различни инициативи за талантливи
деца. Една от тях е "Звезден клас", чрез която се осигуряват средства за финансово стимулиране и насърчаване на
момчета и момичета с изявени дарби от общината. Признание и стипендия получават спортисти, мажоретки,
певци и музиканти, деца, отличени на международни и национални състезания и олимпиади. За 2020 г. са
отличени 121 деца. Компанията традиционно подкрепя и Националния фестивал за млади изпълнители на
българска патриотична песен "Родолюбие", който през тази година се проведе за 16-ти път. Най-добре
представилият се изпълнител от община Панагюрище получава специалната награда на "Асарел-Медет"АД.
Инвестиция в по-добро образование
Мисълта за по-доброто бъдеще, което върви ръка за ръка с образованието, винаги е била водеща в инициативите
на "Асарел-Медет". Компанията с основание се гордее, че първа в минния бранш стартира програма за дуално
обучение, като през 2021 г. успешно завърши трети випуск абитуриенти. Към екипа вече се присъединиха 23-ма
младежи, които избраха да се развиват в родния си край и да работят редом с бившите си наставници. По същия
път вървят още 89 ученици, които през учебната 2021/2022 г. изучават минните специалности с дуално обучение в
Професионалната гимназия в Панагюрище. Близо 500 хил. лв. е вложила компанията в проекта "Готови за
бъдещето" от началото му през 2014 г. до края на 2020 г.Изминалата година е успешна и за благотворителния
проект "Образование за всички", чрез който фондация "Асарел" подкрепя гимназисти в неравностойно социално
положение от община Панагюрище, като им осигурява безплатни учебници и стипендии за отличен успех. Това е
годината, през който се отчете най-високият среден успех на участниците в инициативата за изминалите 7 г. от
старта на проекта. Подкрепа за над 10 хил. лева е осигурена за развитието на младежите през учебната 2019/2020
г., а общата сума от 2012 г. вече надхвърля 86 хил. лв. Със своя успех като студент от МГУ "Св. Иван Рилски" през
2021 г. Карина Гелова стана петият носител на специалната стипендия на името на проф. д-р Лъчезар Цоцорков,
която се присъжда ежегодно от фондация "Асарел". Друга знакова стипендия - Дриновската, всяка година се
предоставя на изявен студент от Панагюрище, който учи в чуждестранен университет.
Развитие на детско-юношеския спорт
Когато става въпрос за грижа за юношите, не може да бъде пропуснат спортът. Подкрепата му също е сред
приоритетите в политиката за корпоративна социална отговорност на "Асарел-Медет". Чрез Асоциацията на
спортните клубове в Панагюрище компанията спонсорира 26 клуба от различни спортове, в които тренират над
600 деца и младежи от Панагюрище и региона. През 2019 г. "Асарел-Медет" АД получи купата "Развитие" на
церемонията "Футболист на годината" заради инвестициите в развитието на детско-юношеския футбол, за
отличните условия в зала "Арена Асарел" и за първия Международен детски турнир "Проф. д-р Лъчезар Цоцорков"
с отбори от България и Италия. В турнира, който се проведе в зала "Арена Асарел" с генералното спонсорство на
"Асарел-Медет", участваха 10 отбора, сред които формации на италианските "Милан" и "Ювентус". Официални гости
бяха звезди на италианския футбол - Франко Барези, Стефано Еранио, Салваторе Скилачи, Стефано Такони,
Морено Торичели, Маурицио Ганц и Диего Фикара. Те наградиха малките футболисти и участваха в демонстративен
"Мач на звездите" срещу звезден отбор на България с Емил Костадинов, Цанко Цветанов, Георги Иванов-Гонзо,
Дончо Донев, Георги Славчев и др. През май 2019 г. в Панагюрище се състоя още един детски футболен турнир - за
купата на "Тракийски хотелиери" - дъщерно дружество на "Асарел-Медет". В края на юни градът за първи път беше
домакин на "Milan Academy Junior Camp", в който треньори от детско-юношеската школа на италианския футболен
гранд тренираха таланти от цяла България.
Панагюрското злато - "Съкровище на десетилетието"
Младите са най-голямата ценност на Панагюрище, но градът си има и златно съкровище, прочуто по целия свят.
Благодарение на "Асарел-Медет", то всяка година се завръща у дома. Това е възможно благодарение на
сбъдналата се през 2012 г. мечта на поколения панагюрци - по инициатива на покойния председател на
Надзорния съвет на "Асарел-Медет" проф. д-р Лъчезар Цоцорков, с дарение от "Асарел" и негови лични средства
беше изградена музейна зала трезор и се изработиха две златни копия на шедьовъра - за НИМ и за Исторически
музей - Панагюрище. Това е един от най-значимите дарителски проекти на компанията, който има дългосрочна
добавена стойност, продължава да помага за развитието на туризма в региона и да насърчава местното
предприемачество. Всяка година разходите по посрещането и престоя на Съкровището в Панагюрище се поемат
от "Асарел-Медет", което е заложено в дарителския договор с Общината. Панагюрското злато беше отличено като
"Съкровище на десетилетието" в Кампанията на "Стандарт" "Чудесата на България" за 2021 г.
2020-а - трудна, но много успешна
Трудна, но много успешна. Това е равносметката на "Асарел-Медет"АД за 2020 г. В условията на пандемия са
инвестирани близо 75 млн. лева по програмите за дългосрочно устойчиво развитие на компанията. Постигнати са
отлични финансови и производствени резултати. "Запазихме работните места и доходите, продължихме да
работим по най-важните проекти от програмата ни за дългосрочно устойчиво развитие", отчетоха председателят
на Надзорния съвет Димитър Цоцорков и изпълнителният директор инж. Делчо Николов. Заради усилията на

екипа в условията на извънредна обстановка дори се стигна до безпрецедентно развитие на политиката за
мотивация на работещите и допълнително финансово стимулиране за постигнати резултати. "Асарел-Медет"
остава най-големият работодател в региона. Компанията осигурява 36% от приходите в общинския бюджет, повече
от 50% от произведената продукция от местните нефинансови предприятия и 75% от всички внесени данъци върху
печалбите в държавния бюджет от фирмите в общината, показва анализ на ИПИ. Панагюрище трайно е в Топ 10
по средна работна заплата в страната.

Заглавие: "Америка за България" за ДЕБАТИ.БГ: Проектът за Епископската базилика си струваше усилията
Дата: 25.09.2021 11:30
Медия: Дебати

През април 2021 официално беше открита раннохристиянаката Епископска базилика в Пловдив с финансовата
подкрепа на фондация "Америка за България". За разносметката дотук разговаряме на място с Ленко Ленков,
програмен директор и с Диана Трифонова, програмен експерт "Благоприятна бизнес среда", които имат активно
участие в проекта от самото му начало.
Известно е, че основите на базиликата в Пловдив са открити още преди десетилетия при разкопаването на нов
булевард. Бяха нужни около 40 години да се реализира този прекрасен проект. Как стигнахте до идеята за
изграждането на този модерен комплекс? Кое е уникалното в него?
Л: Решихме да се захванем с голямата Епископска базилика след като приключихме нашия първи пловдивски
проект с малката базилика. Когато за първи път дойдохме тук през есента на 2013 година, видяхме това, което
мнозина пловдивчани са виждали – изоставено и обрасло място, включително и с отпадъци. Една невесела
картина. Решихме, че нещо трябва да се направи, защото знаехме добре – че културното наследство е ценно и
трябва да бъде уважавано и показвано. Стори ни се, че Голямата базилика е "по мярката" на фондация "Америка
за България". Затова и се захванахме през юли 2014. Ето ни днес в един завършен музей, който си струваше
усилията. Радваме се, че тази оценка се споделя и от посетителите.
Д: Със сигурност уникалността, която всеки един посетител на Базиликата ще види тук са многото пластове
история. Това са буквално векове, които са трупани един върху друг. От храм от 1-ви век, през самата базилика и
средновековни къщи, както и некропол.
Л: Несъмнено мозайките са най-ярката част на този паметник. Но това, което беше сложно и продължава да бъде
сложно, е разбирането за тази многопластовост на мястото на Базиликата. Тя изискваше привличането на
специалисти от различни сфери – история, археология, нумизматика, епиграфиката. Също така – привличане на
институционална подкрепа. Тук е мястото да кажем, че общината в Пловдив и Министерството на културата имат
съществен принос за това, което се случи с Базиликата. Тази сложност на проучването, на разкопаването, прави
обекта днес толкова интересен. Именно това е най-привлекателната му черта. Натрупване на 12 века история,
което се среща на много малко места.
Много е символично, че Базиликата се намира между действащ източноправославен и католически храм. В
някакъв етап от проекта изкушавали ли сте се това да не бъде музей, а да се направи опит да се възстанови
ранносхристиянския храм, който е имал огромна роля за християнството?
Л: Не е имало и отговаряме без колебания. Никога не сме били изкушени от тази мисъл. Съседството на храмове
е много привлекателно и изкушаващо, за да се разсъждава в тази посока. Но във времето, в което Базиликата е
съществувала, разделението в християнството още не е съществувало. Нито за миг не ни е минавало наум да го
възстановим като действащ храм. Неговата ценност е в историята, която показва.
Какво показват първите месеци след официалното откриване на обекта, което беше през април? Има ли интерес
от българските и чуждестранни туристи в Пловдив?
Когато си част от процеса, може би в много по-голяма степен, както и различните компании, с които работим,
бяхме склонни да критикуваме сами себе си за различните етапи и детайли. Но след отварянето на обекта,
обратната връзка, която се получава от посетителите, много ни радва и ни показва, че може би сме взели
правилните решения за голямата част от нещата, които се виждат тук. Пряк индикатор за успех, който следим, е
локацията на Базилика в Гугъл мапс. За този месец е имало 170 хил. търсения. Извън това, екипът, който е на
място, споделя, че има много групи. Мислейки за концепцията на цялото пространство, опитахме д аго направим
интересно и вълнуващо за малки и големи. Радваме се, че май сме успели.
Известно е, че има известен спор между Министерството на културата и община Пловдив кой да управлява този
паметник от вече национално значение. Според вас кой ще бъде по-добър стопанин през годините на това
уникално място?

Л: Ние няма да вземем страна в този спор. От 1995 Базиликата е обявен за паметник на културата с национално
значение. Между Министерството на културата и общината има договор за право на управление за 10 години. На
тях принадлежи отговорността да се грижат за опазването и развиването на този обект. Затова смятам нашата
работа за добре свършена.
Колко средста вече инвестира фондация "Америка за България" за културата, образованието и историята на
България?
Д: Генерално до момента от страна на ФАБ на различни неправителствени организации и не само в България, за
12 години, сме подкрепили с над 240 млн.долара над 500 различни организации и над 100 проекта. Много се
гордеем с това, защото показва, че сме намерили съмишленици в целия спектър от сфери, в които фондацията
работи. Конкретно за културата и туризма, в момента имаме област, която се нарича "Природен и културен
туризъм". Инвестициите до момента са 22 млн. долара. В сферата на образованието имаме отделна област, която
се нарича "Добро образование и работни умения". Там инвестициите са за 153 млн. долара.
Кои ще са политиките и най-новите проекти през следващите месеци на фондация "Америка за България"?
Д: Една от последните инициативи, по които работим и беше реализирана, е свързана с дарителството на местно
ниво. Тепърва предстои да видим малки НПО, читалища и сдружения какво ще успеят да направят по темата на
местно ниво. Вярваме, че това е много важна и смислена тема, особено покрай пандемията. Конкретно в сферата
на туризма, в момента има друг конкурс, чиито резултати ще станат известни в края на септември. Това беше
конкурс за обновяване на залата на Тракийски съкровища в Регионален исторически музей Враца. Тази
инициатива се случва със съдействието на община Враца и на Регионалния исторически музей.

Заглавие: Фондация дари 18 болнични легла на лечебни заведения в Благоевград
Дата: 27.09.2021 09:51
Медия: dnews.bg

Фондация "Естер де Помери" дари 18 болнични легла и инвалидни колички на социални и лечебни заведения в
Благоевград. Дарението е направено със съдействието на кмета на Благоевград Илко Стоянов, директора на
Дирекция "Икономическо развитие" Гергана Муртова и Емилия Халилова-Цветина, директор Дирекция "Социална
и жилищна политика".
Очаква се и втори транш, като ще бъдат доставени още 12 болнични легла. Към момента Фондацията е
подпомогнала редица лечебни заведения в България.
Контеса Естер де Помери, председател на фондацията, е родена в Берн, Швейцария. Тя завършва университети в
Берн и Париж. Във Франция учи археология, а в родната си страна-акушерство. Участва в множество фондации,
организации, дейности, подпомагащи хората.
Община Благоевград изказва искрени благодарности към Фондация "Естер де Помери" за благородния жест.

Заглавие: Голф турнирът на АУБ тази година набра и дарения за болницата в Разлог
Дата: 27.09.2021 11:08
Медия: Струма

Петото издание на благотворителния голф турнир на Американския университет в България (АУБ), който
традиционно се провежда в "Пирин Голф и Кънтри Клуб" край Банско, отново събра приятели, възпитаници,
преподаватели, студенти, предприемачи и представители на дипломатическите среди.
Близо 50 участника мериха сили в турнира, който тази година беше организиран със съдействието на д-р Славейко
Джамбазов, ЕМВА възпитаник на университета, и набираше дарения не само за стипендии на талантливи
студенти, но и за болницата в Разлог.
Сумата, която АУБ ще дари на болницата, възлиза на 3 500 щ.д., които ще послужат за покриване на разходи за
закупен ехограф. "В момент, когато целият свят е изправен пред безпрецедентна криза, е особено важно да има
високообразовани хора. Америкнаският университет в България вече 30 години работи с мисия да обучава
бъдещите лидери, които да променят света към по-добро. В същото време ние ясно разбираме колко важно е да
допринасяме за благополучието на общността като цяло.

Изключително съм щастлив, че тази година ще разделим набраните по време на голф турнира средства с
болницата в Разлог. Ето защо искам да благодаря на всички участници и дарители в турнира. В тези
предизвикателни времена е повече от важно да се подкрепяме и поддържаме взаимно," сподели Дейвид Еванс,
президент на АУБ. Победители в турнира са: сред напредналите - Георги Йоцев, а в дивизията за
непрофесионалисти първо място беше отредено на Стефан Павлов, тъй като победителят д-р Славейко
Джамбазов преотстъпи първото място, защото е един от спонсорите на турнира.
Освен с благотворителна цел, традицонният голф турнир на АУБ се провежда и за създаване и укрепване на
взаимоотношенията между университета, държавната администрация, частния бизнес, бившите и настоящите
възпитаници и всички приятели на АУБ, които в рамките на цял ден могат да общуват в неформална и приятелска
атмосфера сред красивата и зареждаща природа на Пирин.

Заглавие: "Еконт" и каузата "Знание": иновации в модерно обучение за бъдещето
Дата: 27.09.2021 11:30
Медия: Капитал

Компанията и фондацията й инвестират в подготовката на децата за съвременния технологичен свят и
работят за културната трансформация на Русе
Новаторски образователни проекти, иновации в модерно обучение за дигиталното бъдеще, инвестиране в
развитието на науката и новите технологии, насърчаване на знанията. Това е само част от мащабната социална
програма на най-голямата логистична компания в България - "Еконт".
Моделът й на сътрудничество с местни организации за развитие на децата, образованието и културата, намерил
благоприятна почва в Русе, доказва безапелационно потенциала си. "Знанието е в основата на развитието на
човека и
всички ученици следва да имат достъп до иновативно и модерно обучение,
за да растат подготвени в съвременния технологичен свят", казват от "Еконт". Така фирмата аргументира избора на
една от програмите си - партньорството с "Училищната Телерик Академия", което продължава втора поредна
година.
"Училищната Телерик Академия" е национална образователна програма на фондация "Телерик Академия", която
подготвя учениците от 1-ви до 12-и клас за професиите на дигиталното бъдеще. Точно в нея "Еконт" видя
възможност да разгърне мисията си - да подкрепя съвременните и иновативни форми на обучение, които имат
силна практическа насоченост. Така се включи в академията с организирането на безплатни IT курсове за
младежи в Русе.
Финансираното от "Еконт" обучение цели да подпомогне развитието на учениците и тяхната професионална
реализация. Всички участници усвояват ключови дигитални умения и се запознават с едни от най-използваните
технологии: HTML, CSS, JavaScript. По време на обучението учениците създават и интерактивни компютърни игри.
Школата е безплатна за учениците от 8-и до 12-и клас. Тази година занятията в нея ще започнат през ноември. И
при разрешение от здравното министерство част от групите ще се обучават физически в офисите на "Еконт".
"Еконт" подпомага инициативи за нови подходи за обучение и развитие още от най-ранна детска възраст - от
малките ученици в основни училища в Русе. Съвместната работа на фирмата с основно училище "Отец Паисий" е
сред най-успешните примери за новаторство в образованието.
Русенското школо стартира
пилотна програма с "мисии"
- образование с теми и предизвикателства от реалния живот, което развива ключови умения на децата, а също
променя цялостната култура на преподаване. Проектите са базирани на т.нар. дизайн мислене (от английски език
- design thinking).
Новаторството и перспективата в тях бяха оценени от "Еконт", затова компанията финансира обучението по
метода "дизайн мислене", а през тази година подкрепи и допълването му с обучение в STEM технологии и
иновации.
"Ние намираме решение не само за една ситуация, а развиваме качества и умения, с които хората да имат
успешно и стабилно бъдеще. Затова решихме да ангажираме децата в смислени проекти, създадени специално за
тях, като цялостни учебни преживявания. По този начин искаме да помогнем и на учителите да развиват учениците

си и да ги подготвят да бъдат успешни хора", подчертава Венцислава Николова, лидер на екипите "Подбор" и
"Център за знание" в "Еконт".
Инвестиция на "Еконт" в развитието на децата и на страната е и неговата ежегодна стажантска програма. "В
"Еконт" мечтаем да допринесем за бъдещето на България, като подкрепим младите хора, предоставейки им
възможност за старт в динамична и предизвикателна среда", обясняват инициативата си от "Еконт".
Чрез програмата
децата стажанти, млади таланти, изследователи,
търсещи предизвикателства, могат да влязат в компанията, да кандидатстват в избран от тях екип от експерти и да
се запознаят "отвътре" с бизнеса.
Тазгодишното издание на програмата в Русе бе открито през май и предложи активно и интересно лято на
многобройните си малки участници.
С традиции и натрупан опит вече е и програмата "Знание и растеж", съвместна инициатива на фондация "Русе град на свободния дух" и "Еконт". През юни тя отбеляза 5 години на успешна подкрепа на десетки проекти за
развитие на града, запазването на културното му наследство, получаване и споделяне на знание.
"Знание и растеж" е поле за действие в сферата на образованието, науката, новите технологии, историята,
личностното развитие. Програмата има за цел да разширява възможностите за достъп до знание и да подкрепи
разгръщането на професионалните качества и умения на хората чрез събиране на знания, пречупени през
призмата на практическия опит.
За петте изминали години в рамките на "Знание и растеж"
с над 400 000 лв. са финансирани 76 проекта
на 35 русенски организации, сред които културни институти, училища, детски градини, Русенският университет
"Ангел Кънчев", неправителствени организации. В момента се работи по 7 проекта, които трябва да приключат до
края на тази година.
Успешният ход на програмата не остави съмнение, че партньорството между двете фондации ще продължи и тази
година. През юли те подписаха меморандум за сътрудничество и през септември се очаква да стартира новият
конкурс.
Книгите, грамотността и четенето е другата кауза, за която "Еконт" се мобилизира през тази година. От юни
офисите на компанията в цялата страна стават място за събиране на книги, които ще бъдат дарени на читалищни
и училищни библиотеки в цялата страна.
Инициативата"Спаси книга",
която дава нов живот на книгите в подкрепа на грамотността, започна от Николай Падалски, локален партньор на
"Еконт" в Русе. Вдъхновени от нея, я подеха офисите на "Еконт" в дунавския град, откъдето тя прерасна в
национална акция.
Книгите се съхраняват, почистват и подготвят в складове в Русе и Разград. Около 1000 пратки с по 5-6 издания
тръгват от тях всеки месец. До края на годината се очаква да бъдат изградени още 10 склада в големите градове в
цялата страна, за да бъде облекчен достъпът за всички, които искат да даряват четива. "Ние в "Еконт" и занапред
ще създаваме и поощряваме инициативи за грамотността на българите", отбелязват оттам.
Знанието за служителите на "Еконт" не е само в образованието. То се крие и в малките неща - например за това
какво кафе пиеш и как то допринася за здравето и продуктивността ти. Ето защо "Еконт" подкрепя и бранда за
кафе с русенски корени - Blue Bag. Защото във фирмата като ценители на качественото еспресо също застават зад
каузата за промяна на нагласите на хората и към кафе културата. Заедно с Blue Bag "Еконт" създаде кобрандиран
бленд, който се предлага в административните офиси на компанията и като комплимент към клиенти.
След успешната си дейност "Еконт" е пред
ново предизвикателство.
От тази есен тя и "Заедно в час" започват съвместна национална кампания за набиране на средства и
подобряване на качеството на образованието в България.
Въпреки все по-разширяващите се национални мащаби на проектите от "Еконт" заявяват категорично: "Оставаме в
Русе." Тя ще продължи да подкрепя развитието на Русе въпреки "минусите" - високите цени на имоти и земя,
лошата инфраструктура, тежката бюрокрация на града, липсата на ясна концепция как градът да стане
привлекателно за бизнес и хората място.
"Фондация Еконт" остава в Русе - заради отговорността пред децата и каузата за по-добро бъдеще, заради

хилядолетната му история, заради мечтата Русе да стане привлекателен за всички град.
Новаторски образователни проекти, иновации в модерно обучение за дигиталното бъдеще, инвестиране в
развитието на науката и новите технологии, насърчаване на знанията. Това е само част от мащабната социална
програма на най-голямата логистична компания в България - "Еконт".
Моделът й на сътрудничество с местни организации за развитие на децата, образованието и културата, намерил
благоприятна почва в Русе, доказва безапелационно потенциала си. "Знанието е в основата на развитието на
човека и

Заглавие: Дариха соларна лаборатория на пернишко училище
Дата: 27.09.2021 12:06
Медия: Радио Благоевград

Соларна лаборатория бе открита в пернишката гимназия по енергетика и минна промишленост "Христо Ботев". Тя
е дарение за учениците и училището от "Грийнпийс" – България.
Лабораторията разполага с най-модерно оборудване за използване на слънчевата светлина и преобразуването ѝ
в топлинна енергия. С откриването на лабораторията се прави стъпка към задълбочаване на работата с
образователните институции по пътя към зеления преход, каза Балин Балинов- координатор на кампания
"Енергийни решения" в "Грийнпийс" – България.
"Това, което ние подсигуряваме на учениците в лабораторията е да произвеждат топлинна енергия под формата
на топла вода и битово сградно топлоснабдяване по три различни начина, но всички те са свързани със слънцето.
А пък това, което ще научат в първите си часове е как се свързва тази лаборатория. Когато се говори за преход от
изкопаеми горива към възобновяема енергия, се говори много на теория, но на практика някой трябва да свърши
тази работа. И най- подходящо е да започнат да се подготвят кадри още в гимназиален етап", каза Балинов.
Лабораторията ще се ползва основно от учениците със специалност "Топлотехника".Останалите гимназисти също
ще могат да посещават лабораторията като ще бъдат включени в клубове по интереси, свързани с опазването на
околната среда, обясни директорът на учебното заведение Соня Милкова.

Заглавие: Близо 360 кг фасове и отпадъци събраха доброволци на "ПромениКартинката" в 4 български града
Дата: 27.09.2021 12:28
Медия: Агенция "КРОСС"

/КРОСС/ Доброволчески акции по почистване се осъществиха в 4 български града през септември, като част от
кампанията за опазване на околната среда от замърсяването с фасове #ПромениКартинката на Филип Морис
България. Тя стартира през лятото с атрактивни визии по българските плажове и се пренесе през есента в
големите градове чрез доброволчески акции за почистване покрай Световния ден за почистването на околната
среда World Clean Up Day.
Цигарените филтри са едни от най-големите замърсители в околната среда и най-често срещаната форма на
боклук в природата. Всяка година се изхвърлят над 800 тона цигарени фасове в околната среда,
като за разграждането им са нужни от 3 месеца до 15 години в зависимост от външните условия.
Именно затова през юни тази година Филип Морис България стартира информационната кампания
#ПромениКартинката, като част от стратегията за устойчиво развитие на глобалната компания Филип
Морис Интернешънъл.
Креативни визии с посланията на кампанията се появиха по 40 плажа по българското Черноморие през летния
сезон, провокирайки потребителите да не замърсяват плажовете с цигарени фасове и да се грижат за опазването
на околната среда.
Пловдив #ПромениКартинката със 150 кг отпадъци по-малко Първата есенна акция по почистване на градската
среда с доброволци на #ПромениКартинката се състоя в Пловдив на 18-ти септември, събота, като част от
Световния ден за почистването на околната среда (World Clean Up Day 2021). Локацията беше Небет тепе в
Стария град на Пловдив, където служители на Филип Морис България и други доброволци, припознаващи каузата,
заедно почистиха Небет тепе и част от Стария град от изхвърлените фасове и отпадъци.

Неслучайно първата доброволческа акция по почистване се реализира в Пловдив, тъй като именно тук - в
централната градска градина, на 18-ти септември бе открита и първата градска изложба с 12 атрактивни пана на
кампанията #ПромениКартинката. Визиите ще провокират вниманието на пловдивчани и гости до края на
октомври.
Изложбата се реализира от Хермес медиа с подкрепата на Филип Морис България.
#ПромениКартинката в Благоевград - Почистване на Централната градина с подкрепата на общината
Доброволческата акция за почистване на градската среда, като част от #ПромениКартинката, се проведе на 24-и
септември, и в Благоевград в Централна градска градина. Служители на Филип Морис България, Орбико и други
доброволци в града само за няколко часа събраха 17 чувала с общо 70 кг фасове и отпадъци и направиха
централния парк едно по-чисто и гостоприемно място.
Акцията се проведе с активната подкрепа на Община Благоевград.
#ПромениКартинката във Варна - почистване на Южния плаж в града Над 50 доброволци от Варна също се
включиха в кампанията и на 25 септември, като изчистиха Южния плаж от над 70 кг фасове и други
отпадъци. Участниците в акцията почистиха ивицата от входа на плажа по цялото протежение на Плувен комплекс
"Приморски" заедно с местни медийни партньори и други доброволци от Орбико.
#ПромениКартинката в Бургас - Морската градина със 70 кг отпадъци по-малко Акциите продължиха и на
следващия ден, в неделя - 26 септември, когато в Бургас щафетата поеха служители на компанията, на Орбико
и други местни доброволци. Те почистиха заедно Централния градски плаж от 70 кг боклук.
#ПромениКартинката е кампания на Филип Морис България, която цели да призове потребителите към отговорно
поведение, като ги информира защо е важно фасовете да се изхвърлят в кошчетата, предназначени за общия
битов отпадък. Цигарените фасове са едни от най-големите замърсители на природата. Потребителите следва да
бъдат информирани, че филтрите на тютюневите изделия са направени от целулозно ацетатно влакно, направено
от модифицирана дървесна целулоза, което е вид биопластмаса и
замърсява околната среда.
Повече за информационната кампания можете да научите на кампанията https://promenikartinkata.bg/ или на ФБ
страницата https://www.facebook.com/PromeniKartinkata.bg

Заглавие: Училищна Телерик Академия кани гимназистите в безплатна школа по програмиране
Дата: 27.09.2021 13:53
Медия: Dimitrovgrad.bgvesti.NET

Ученици в 8-12 клас ще имат възможност да се обучават в безплатна школа по уеб програмиране в Първомай.
Кандидатстването е отворено онлайн през сайта на Училищна Телерик Академия до 10 октомври и не изисква
предишни ИТ познания. Обучението започва в края на октомври и ще се провежда до юли 2022 г., а форматът му
(онлайн или присъствен) ще бъде съобразен с препоръките на здравните органи. Програмата е с
продължителност 100 учебни часа.
В Първомай програмата на Телерик Академия се реализира в сътрудничество със СУ "Проф. д-р Асен Златаров" и
с подкрепата на Фондация "Америка за България".
"Щастливи сме, че чрез школите ни учениците могат да се докоснат до света на технологиите и да навлязат в него,
за да са по-свободни при избора си на бъдеща професия и локация, от която да работят. Целта ни е да им
помогнем да са успешни независимо от сферата, в която изберат да се развиват, защото дигиталните умения са
ключови за всяка професия - сега и занапред. Вярваме, че децата на България ще са готови за бъдещето, защото
интересът към програмите ни расте с всяка изминала година и през 2021-2022 отваряме рекордните 130 школи в
41 населени места. По този начин все повече ученици от различни населени места ще имат достъп до безплатно и
модерно ИТ обучение.", коментира Петър Шарков, изпълнителен директор на Училищна Телерик Академия.
С практическа насоченост и модерна програма, в обучението по "Уеб програмиране" учениците усвояват основите
на програмирането и се научават да създават собствени интернет страници. От учениците не се изискват
предварителни познания по програмиране. Кандидатстването става онлайн през сайта на Училищна Телерик
Академия и включва тест с 30 логически задачи. Продължителността му е 45 мин, а учениците трябва да го
направят най-късно до 10 октомври. С помощта на интерактивните обучения на Училищна Телерик Академия
учениците надграждат креативността и логическото си мислене, придобиват умения за решаване на проблеми и
ключови дигитални компетенции. Придобитите познания са полезни за всички професии и сфери на развитие,
включително и в един от най-перспективните сектори у нас - ИТ. След успешно завършване учениците получават
сертификат от Училищна Телерик Академия, а през следващата учебна година могат да продължат обучението си

в по-високо ниво или друга програма.
Повече информация за програмите може да бъде намерена на сайта на Училищна Телерик Академия.
Училищна Телерик Академия е най-мащабната безплатна ИТ инициатива за ученици от 1-ви до 12-ти клас,
покривайки над 95% от областите в България. Над 2600 деца и младежи в 1-12 клас ще имат възможност да
вземат участие в 130 школи в 41 населени места. Повече информация може да получите на сайта на Академията.
За контакт,
Училищна Телерик Академия
Мадлен Димитрова ПР и Маркетинг специалист
М: + 359 888 779 935
Е: madlen@telerikacademy.com

Заглавие: Българи от чужбина обзавеждат детски кътове в педиатрични отделения у нас
Дата: 27.09.2021 15:23
Медия: OFFNews

Българки от Великобритания обзавеждат детски кътове в педиатрични отделения у нас.
Стела Иванова, Милена Тончева и Анелия Траянова живеят от години в Лондон. Трите дами се обединяват около
идеята, убедени, че много сънародници в чужбина биха подпомогнали каузата. Така се ражда фондация "Ангели за
България", чиито кампании подкрепят сънародници от всички краища на света.
Идеята за обзавеждане на детски кът в педиатричните отделения е възникнала от международния опит, който е
доказал ползите за психичното и физическото здраве на децата, а целта е престоят на малките пациенти в
болничните заведения да е по-приятен, казват авторите на проекта.
Детски кът в Кърджали
Уверени от плюсовете на такъв кът, дарителите на "Ангели за България" решават да подкрепят дългосрочната
инициатива.
Проектът има за цел, закупуване на еднотипни мебели за детски кът и набиране на играчки – дарения, които
отговарят на стандартите за деца под 3-годишна възраст с акцент върху безопасността и здравето на децата.
Основното обзавеждане се състои от: масичка, столчета, килимчета, шкафове с кутии за съхранение на играчки,
детска готварска печка и мебели за кукла, писта, палатка, стикери за стени и украса. За играчки "Ангели за
България" разчитат на свои дарители, като кампания за тяхното събиране се провежда всеки месец и се
транспортират до България всеки месец.
Детски кът в Трявна
Целта на Ангелите е да се изграждат два детски къта месечно. Стойността на даренията е от 1000 до 1300 лв.
месечно.
Досега българите във Великобритания са обзавели 18 детски къта в педиатричните отделения на държавните
болници в Благоевград, Самоков, Дупница, Ихтиман, Велико Търново, Пазарджик, Разград, Трявна, Ловеч,
Пловдив
Лом, Ямбол, Ст. Загора, Кърджали, Плевен, Петрич, Бургас и Исперих.
В момента се събират дарения за болниците във Велинград и Провадия. Как да подпомогнете каузата можете да
прочетете тук.

Заглавие: Русенските учители отново могат да бъдат номинирани за конкурса "Посланик на свободния дух в
моето училище"
Дата: 27.09.2021 19:52
Медия: Русе инфо

Време за прочитане: 2 мин.
Фондация "Русе – град на свободния дух" обявява седмия поред конкурс за учители "Посланик на свободния дух в
моето училище". Инициативата е посветена на Деня на народните будители.
Организаторите дават възможност на ученици от всички училища на територията на Община Русе да номинират
свой преподавател, достоен да бъде отличен със званието "Посланик на свободния дух".
Това може да е учителят, който им помага да обогатяват своите знания, да развиват дарби и умения, да изразяват
гражданската си позиция и да бъдат отговорни. Личността, която ги води по пътя към успеха и ги подготвя за
предизвикателствата и трудностите, които ще срещат в живота.
Учителите могат да бъдат номинирани чрез кратко видео от един ученик, група ученици или от цял клас.
Изискването е предложението да бъде добре аргументирано и да включва следната информация:
име на номинирания учител; училище; предмет/и, по който/които преподава; име на номиниращия
(име/клас/училище); професионални постижения на номинирания;
Нужно е номинацията да съдържа отговор на въпроса защо кандидатът заслужава званието "Посланик на
свободния дух"?
Видеоматериалът може да бъде заснет с камера или мобилен телефон.
Предложенията могат да се изпращат от 1 до 28 октомври на e-mail адреса на Фондация "Русе – град на
свободния дух" – rusefreespiritcity@gmail.com или на електронен носител в офиса на Фондацията – гр. Русе, бул.
"Ген. Скобелев" №45, ет 3
Номинациите ще бъдат разгледани от жури в състав:
Златомира Стефанова – Председател на УС на Общинска фондация "Русе – град на свободния дух";
Енчо Енчев – член на УС на Общинска фондация "Русе – град на свободния дух";
Десислава Евгениева – Старши експерт "Връзки с обществеността" в Община Русе;
Елена Минкова – Изпълнителен директор на Общинска фондация "Русе – град на свободния дух"
Венцислава Николова – Ръководител Подбор и развитие на човешките ресурси в "Еконт Експрес" ЕООД.
Наградените в предходни издания на конкурса преподаватели няма да бъдат включени в класирането.
Наградите ще бъдат връчени на официална церемония в началото на ноември.

Заглавие: Кампания "Прегледай се. Погрижи се за себе си!" с над 1 милион послания
Дата: 28.09.2021 09:40
Медия: Dnes dir bg

Средствата от нея ще бъдат използвани за провеждането на профилактични прегледи за рак на гърдата в
различни градове на страната
През октомври - световният месец за борба с рака на гърдата, фондация "Нана Гладуиш - Една от 8" и
ФАНТАСТИКО призовават "Прегледай се. Погрижи се за себе си!". Кампанията цели да привлече общественото
внимание към превенцията на рака на гърдата в момент, когато хиляди профилактични прегледи бяха отложени и
дори забравени заради пандемията от COVID-19.
В рамките на инициативата над 1 500 000 послания с призив за грижа към женското здраве ще достигнат до
българските домове заедно с покупките им чрез слогана на кампанията върху торбичките за пазаруване във
ФАНТАСТИКО. Компанията ще дари 0.05лв. от всяка закупена торбичка в периода 01.10 -31.10.2021г. в подкрепа
на дейността на фондация "Нана Гладуиш - Една от 8". Средствата ще бъдат използвани за провеждането на
профилактични прегледи за рак на гърдата в различни градове на страната, както и за информационна и
практическа подкрепа на жени с тази диагноза.
"Прегледай се. Погрижи се за себе си!" е най-важното послание от всички послания, които сме отправяли. Жените
продължават да неглижират прегледите при мамолог, а един преглед може да спаси живот", заяви Нана Гладуиш.
Певицата Поли Генова също подкрепя кампанията: "За мен това е лична кауза с огромно значение. Превенцията

и информираността на жените отностно диагнозата рак на гърдата е от първостепенна важност и всяка помощ е
невероятно ценна!".
Стартът на инициативата ще бъде даден на 1 октомври в супермаркет ФАНТАСТИКО на бул. "Г. М. Димитров" в
София. Розовият кемпер на "Една от 8" ще бъде пред супермаркета от 11.00ч. до 20.00ч., а екипът на фондацията
ще се срещне с всеки, който има нужда от информация за симптомите на най-разпространеното онкологично
заболяване при жените и профилактиката му. "Всеки, който иска да поговори с нас, да разбере нещо повече за
диагнозата, за това как нашата фондация работи и с какво и как помагаме, е добре дошъл. Мъжете също ги
очакваме, защото всеки мъж има майка, в повечето случаи съпруга, сестра, дъщеря, близка", казва основателят на
"Една от 8" Нана Гладуиш.
Кампанията "Погрижи се за себе си. Прегледай се!" е продължение на партньорството на фондация "Нана
Гладуиш - Една от 8" и ФАНТАСТИКО, което започна през март 2021г. Над 1000 жени, работещи във веригата, се
възползваха от безплатни профилактични прегледи, организирани и проведени от Фондацията. С подкрепата на
компанията профилактични прегледи бяха проведени и в няколко градове в страната.
*съдържание на ФАНТАСТИКО

Заглавие: Нетера подкрепя три каузи през септември
Дата: 28.09.2021 12:12
Медия: Агенция "КРОСС"

/КРОСС/ Нетера се включи в три инициативи за социално включване и корпоративна отговорност през септември.
Компанията подкрепи Съвета на жените бежанци в България, който набираше средства за закупуване на учебни
принадлежности за над 160 деца на бежанци от всички възрасти. Служители на Нетера направиха лични
финансови дарения. Телекомът удвои размера на събраната сума. Дарителите се ангажираха също и с избора,
покупката и разпределението на училищните пособия, нужни на децата преди старта на учебната година.
Нетера излъчи свой отбор и за благотворителното бягане Run2Gether България 2021. В него участниците тичат 5
километра наравно с хора с увреждания, като им помагат те също да финишират и да се почувстват
пълноценна част от спортното събитие. Крайната цел е да се наберат средства за различни каузи в подкрепа на
социалното включване.
В средата на месеца Нетера стартира проекта "Кръгла нула". Чрез него компанията насърчава всички свои
служители да живеят и да работят по начин, който максимално да намали личния им въглероден отпечатък. В
началния етап на проекта всеки изпълнява три прости стъпки.
Първата е да се превърне в "сензор" и да предотвратява ненужното разхищение на електричество, като изключва
лампи, компютри и всякакви уреди, ако не са нужни или в момента не се ползват.
Втората е да намали максимално отпечатването на хартиени копия, а третата - да се придвижва до офиса пеша
или с градски транспорт, вместо с автомобил. Мерките не са задължителни. Те се изпълняват на добра воля и се
поощряват с награди.

Заглавие: Фондация "Сийдър": Да създадем възможности за най-уязвимите
Дата: 29.09.2021 08:22
Медия: Информационна агенция "Фокус"

София. Във време на ограничения, породени от разпространението на COVID-19, благотворителната инициатива
Sky is the limit насочва вниманието на обществото към най-уязвимите - децата с увреждания и бариерите, пред
които са изправени през целия си живот. Да създаваш възможности в ситуация, когато те са силно ограничени от
външни фактори, е истинско предизвикателство, а за екипа на фондация "Сийдър" това е поредният случай, в
който работните процеси се променят и адаптират, за да се осигури най-добрата грижа за деца и младежи в
неравностойно положение. Това съобщиха от пресцентъра на Фондацията.
За екипа на фондацията ограниченията са повод за търсене на нови хоризонти - неизпитани методи и подходи,
както в работата с децата, така и в процесите по набиране на средства. С тази перспектива организацията работи
вече 16 години и всяка есен провежда своето благотворително събитие в подкрепа на децата израснали с
различни етикети и диагнози. Ограниченията, наложени в последните 2 години допълнително мотивират екипа на

организацията да търси нови варианти за подкрепа с помощта на новите технологии. Така, за втора поредна
година, традиционният за фондацията благотворителен бал ще се проведе в хибриден формат. Той е под надслов
Sky is the limit и ще даде възможност за участие от различни точки на света.
Инициативата е предшествана от онлайн кампания за набиране на средства, чиято кулминация е събитие на 29
септември, сряда, от 19:30 ч. - с малък брой участници на живо и онлайн излъчване във Фейсбук страницата на
фондация "Сийдър". Фондацията кани хора от всяка точка на света да бъдат съпричастни към каузата и да се
включат чрез специално разработена дарителска платформа, която предоставя лесен начин за подкрепа само с
няколко клика. Платформата е достъпна и приема дарения през целия месец септември.
"Създаването на възможности за деца в неравностойно положение е цел на организацията от създаването
ѝ. Горди и щастливи сме, когато виждаме резултатите от тези наши усилия. Дете с физическо увреждане
прохожда, въпреки тежката диагноза, младеж, израснал в институция става студент, въпреки високия риск
от отпадане от образователната система – истории като тези ни дават сили да продължаваме отвъд
ограниченията.
За да можем да го правим обаче, имаме нужда от подкрепа - системна, целогодишна. Пандемията създаде
много нови трудни ситуации и предизвикателства за нас и нашите екипи. Несигурността и финансовите
затруднения, които срещат бизнесът и всеки един отделен човек, се отразяват и на нас, а нуждата от
подкрепа си остава, за да можем да гарантираме високо качество на грижа. Каним всеки, който има желание
заедно да променим съдбата на уязвимите деца и младежи и да създадем възможности за по-добър живот, да
ни подкрепи през септември." Този призив отправя Ива Хаджийска, директор "Фондонабиране и комуникации"
във фондацията.
В предварителната кампания са включени няколко интересни начини за подкрепа към каузата - част от тях изцяло
нови за България, но широко използвани в страните с развита дарителска култура. Можете да направите директно
дарение
за конкретна нужда – например за физиотерапия, психологическа подкрепа, за специално изработена инвалидна
количка, за образователни материали и др. Или пък да закупите билети за благотворителната томбола
с атрактивни предмети като уикенд в планината, био козметика, бизнес облекло по поръчка, годишен абонамент
за йога и др. Можете да наддавате и в тих търг за професионална арт-фотография
от български автор, безвъзмездно предоставена в подкрепа на каузата.
Всички разходи по организиране на събитието са обезпечени благодарение на партньори и спонсори, които
застават зад каузата, дори и в този труден за всеки бизнес или отделен човек момент. Това са златните спонсори
CMS Sofia, Хилтън София, фондация "Америка за България", фондация "Комунитас", сребърните спонсори Dundee
Precious Metals, AG Capital, партньорите от томболата Хотел Гела, DABOV Specialty Coffee, Sircrow, Wooden spoon,
Gelato & Latte, Amuse Bouche, Yoga Vibe, Modica Artisan Chocolate и партньорите в тихия търг с арт фотографии
Виолета Апостолова – Лети, Наталия Новачкова, Мия Попович, Симеон Сълов и Кирил Проданов и Фотосинтезис.
Напитки за събитието осигуряват Pernod Ricard и Бутикова винарна Братя Георгиеви.
За фондация "Сийдър"
Фондация "Сийдър" е българска неправителствена организация, която управлява 9 социални услуги, в които
предоставя 24-часова грижа на най-много деца и младежи сред НПО сектора и е активен участник в процеса на
деинституционализация в България.
"Сийдър" е закрила изцяло един дом за деца с интелектуални затруднения и е спомогнала за закриването на още
14 институции. Организацията активно работи за промяна на държавните политики и обществени нагласи към
децата и хората в неравностойно положение.
Повече информация вижте на сайта на фондация "Сийдър" https://www.cedarfoundation.org/

Заглавие: Благотворителен футболен турнир в "Биовет" АД събра 3000 лв. за "Дневен център за деца и
младежи с увреждания" в Пещера
Дата: 29.09.2021 14:36
Медия: Pzdnes

Сумата от 3000 лв. за "Дневен център на деца и младежи с увреждания" в Пещера бе събрана от служителите на
"Биовет" АД по време на ведомствен благотворителен футболен турнир, който се състоя през почивните дни,
съобщиха организаторите и инициатори на събитието – Стоян Антонов, Васил Радев и Михаил Аргиров.
Състезанието се е състояло при пълно спазване на противоепидемичните изисквания, а за публиката са били
осигурени предпазни маски и дезинфектанти, въпреки че е спазвана нужната дистанция.
Арена на спортната изява стана площадката за минифутбол в ОУ "П.Р.Славейков", която е създадена с помощта
на предприятието. Всяко от полувремената е било по петнадесет минути, а съдии на срещите е бяха Георги
Харизанов от ФК "Свобода 2011" – Пещера и Васил Тилев, служител от "Биовет", разказаха организаторите.
В състезанието взеха участие шест отбора, с общо над шестдесет състезатели. Турнирът беше много оспорван, а
победител в него стана отборът на ОПК 8, втори се класира тимът на ОПК 4, а призовото трето място бе спечелено
от отбор "Администрация", каза Стоян Антонов. "Четвърти са ГЛС, а на пето и шесто място съответно – ОПК 1 и

ДИК 1."
Амбицията на организаторите е, турнирът да стане ежегоден, като в него могат да се включат и отбори на други
пещерски фирми. Целта е по време на провеждането му да се набират средства за благотворителни каузи.
"Интерес към участие имат и много млади хора от града на ученическа възраст, ето защо смятаме, че можем да
организираме и Младежки турнир за непрофесионален футбол. В момента в града има две подходящи площадки
за спортуване, те са в училищата ОУ"П.Р.Славейков" е ПГ по химия. Би било добре да се направи такава площадка
и на друго място, защото на стадиона редовно тренират отборите от ДЮШ "Свобода 2011." и мъжкият отбор на
"Спартак"- Пещера.", допълва Михаил.
"Към футбола има голям интерес от страна на подрастващите и тази инерция не трябва да се изпуска, спортът е
приятно занимание за всички, които освен интелектуално искат да се развиват и физически.", подчерта Васил
Радев.
След приключването на турнира, чието мото е "Защото ние го можем" е взето решение касите за дарение от
терена да се пренесат и в предприятието, за да се събере и лепта от хората, които не са имали възможност пряко
да участват в състезанието. Така първоначалната сума от 949 лв. е набъбнала на три хиляди лева.
Амбицията на организаторите е турнирът да продължи да се развива и не само по отношение на футбола. С
радост ще бъдат приети и идеи за състезания по други видове спорт.

Заглавие: 36 студенти със сертификати от стажа в "Елаците-Мед"
Дата: 29.09.2021 15:31
Медия: Ер Нюз

През лятото на 2021 г. бъдещи млади специалисти от различни специалности придобиваха ценни професионални
умения и надграждаха своите академични знания в двата производствени комплекса на "Елаците-Мед" –
Рудодобивен и Обогатителен. Практикуването в реална работна среда в една от водещите минни компании в
страната бе очаквана и желана възможност за студентите, които се запознаха с постиженията на дружеството в
областта на дигитализацията и устойчивите решения под ръководството на едни от най-добрите специалисти в
своята професия.
На 28 септември на територията на Обогатителен комплекс, Мирково, с участието на представители на
ръководството на дружеството, се състоя тържествено закриване на 10-та Стажантска програма на "Елаците-Мед".
В дружеството стажуваха 36 бакалаври и магистри от различни университети в страната и чужбина. В Стажантската
програма се включиха и стипендианти на компанията, обучаващи се в инженерни специалности в Минногеоложкия университет "Св. Иван Рилски".
Модератор на събитието бе Даниела Горанова, ръководител "Набиране на персонал/обучения и квалификация",
която обобщи постигнатото от стажантите през последните три месеца.
"Пожелавам Ви да продължавате да трупате теоретичния знания и опит в новите технологии. Надявам се, че сме
успели да запалим в сърцата Ви интерес към минната индустрия. Очакваме Ви на стаж отново догодина, а защо не
и като наши колеги в компанията", каза Стойно Стойнов, директор на Обогатителния комплекс на "Елаците-Мед".
Той сподели искреното си удовлетворение от отговорността, с която стажантите са изпълнявали поставените им
задачи и благодари на дирекция "Човешки ресурси" за добрата организация на Стажантската програма.
Милена Христова, директор "Човешки ресурси", поздрави студентите за отличното представяне в програмата и им
връчи удостоверения за успешно преминат стаж и символичен фирмен подарък за спомен. Тя благодари на
всички за показаната силна мотивация, придобитите умения и опит и им пожела успешна професионална
реализация.
Христова благодари на наставниците за отличната работа и за отговорността, с която са подготвили възпитаниците
си и изказа благодарност и на Даниела Горанова и Мариана Вътева за перфектните организация и координиране
на Стажантската програма.
Мариана Вътева, експерт "Набиране на персонал/обучения и квалификация", обяви резултатите от традиционната
анкета за мнения и препоръки от стажанти и наставници.
По време на събитието бе представен официално и филмът, посветен на Стажантската програма на "ЕлацитеМед", чийто процес на създаване се случи през летните месеци и голяма част от стажантите имаха възможността
да се включат, като главни действащи лица. За тях беше изключително интересно да видят завършения филм с
тяхно участие.

Лятната Стажантска програма е един от приоритетите на "Елаците-Мед" в подкрепа на младите хора, за
развитието на техния потенциал, конкурентоспособност и възможност за успешната им професионална
реализация. Досега в програмата са участвали повече от 280 студенти, а общият брой на младежите, свързали
професионалния си път с "Елаците-Мед" след стажа, надвишава 50.
Защо те избраха "Елаците-Мед" за стажа си
Владимир Гребчев е израснал в Средногорието, в Челопеч. През 2008 г. заедно със семейството си заминава за
САЩ. Там успешно завършва гимназия и работи в сферата на автоматизацията. Решава да се завърне в България,
за да участва в Стажантската програма на "Елаците-Мед". Според него тя е шанс да продължи да развива своите
знания и умения. Записва и "Автоматика, информационна и управляваща техника" в МГУ "Св. Иван Рилски".
Интересът му към програмата на дружеството е породен от високия национален и международен авторитет на
"Елаците-Мед". Казва, че тук усъвършенства качества, като комуникация и организация. "Имам възможност на
практика да се запозная с нещата, които в момента изучавам теоретично в университета. Смятам, че стажантските
програми са от голяма полза и значение за студентите. Това е мястото, където може да се направи връзката
между теорията и практиката", споделя той. Стажът на Владимир протича в един от най-иновативните отдели –
"Обследване на нови технологии за извличане на метал", а дейността му е свързана с автоматизиране на
процесите в новоразработените технологии. "Споделен опит, отговорност, иновативни подходи при решаването на
технологични задачи" е най-ценното за него от стажа. Мечтата му е да гради тук кариера.
Своите приятели, които искат да работят "за компания с високи работни стандарти, където се ценят новаторството
и инициативността" със сигурност би насочил към "Елаците-Мед".
За Жан Паунов Стажантската програма на "Елаците-Мед" също е била отлична възможност да се завърне за
кратко в родината. Той изучава Биотехнологии в Университет за приложна наука на HAN, Неймеген, Нидерландия.
За себе си споделя, че е "амбициозен, с голямо желание за кариерно развитие, движено от любопитство. В
университета уча Биотехнологии и търся реализация в устойчива компания, даваща възможност за иновации."
Привлечен е от Стажантската програма на "Елаците-Мед", защото иска да види работната атмосферата в голяма
българска компания и да се запознае отблизо с екип професионалисти, като този, в отдел "Обследване на нови
технологии за извличане на метал".
Най-ценното, което е придобил от стажа са "нови познания и умения". За Жан основен приоритет е успешно да
завърши образованието си и при възможност отново да се върне, но вече на работа в "Елаците-Мед".
Ева Петрова е със специалност "Електроенергетика и електрообзавеждане" в Минно-геоложкия университет "Св.
Иван Рилски". Интересите ѝ са в областта на електроенергетиката и се надява на успешно кариерно развитие в
тази област. "Привлече ме възможността да придобия опит в дружество с дългогодишна история, добра
организация и с висококвалифицирани кадри", споделя тя защо е избрала Стажантската програма на "ЕлацитеМед". За стажа си в отдел "Енергиен" разказва: "отделът е едно от основните звена за поддръжката и правилното
функциониране на апаратурата в предприятието. Разнообразното естество на работата предлага различни
предизвикателства всеки ден."
Ева определя своето лятно преживяване като "много полезно и не по-малко вълнуващо". Най-ценното, което е
"взела", като стажант в компанията е, че "не трябва да спираш да се учиш, независимо на колко години си и какъв
опит имаш, защото винаги можеш да надградиш себе си."
Радостина Балова, определя "Химическа лаборатория", като своето място за това лято. Тя е студентка в Минногеоложки университет "Св. Иван Рилски", специалност "Екология и опазване на околната среда". Натрупването на
повече професионален опит е нейната мотивация да се включи в Стажантската програма. За менторите и за
приключението – стаж, Радостина разказва: "те ме обучиха на всеки един метод, който се използва в "Химическа
лаборатория", с най-малките му тънкости. Много съм доволна от начина, по който протече стажът ми, научих много
нови неща, запознах се със страхотни специалисти в областта на химичните процеси. Очаквам наученото тук да ми
помогне за моето професионално развитие." Без съмнение тя би препоръчала стажа на своите близки и приятели
– "бих им разказала за добрите условия за работа и големия брой специалисти във всяка област, свързана с
минното дело, от които може да се научи много."

Заглавие: Фондация "Кристиан Таков" отпуска стипендии за студенти по право
Дата: 29.09.2021 16:00
Медия: Mediapool

Фондация "Кристиан Таков" ще отпусне до четири стипендии за студенти по право за предстоящата учебна година.
Могат да кандидатстват студенти с интерес и желание за развитие в областта на гражданското, облигационото,
вещното, семейното, наследственото, търговското и трудовото право. Стипендиите ще се отпускат и по
направленията граждански процес, интелектуална собственост и международното частно право.

"Целта на предоставянето им е да се подкрепят студентите и младите юристи да натрупват правни знания, които
да прилагат за постигане на значими обществени цели", пишат от фондацията.
Изискванията към студентите, кандидатстващи за стипендията, са публикувани на фейсбук-страницата на
организацията. Етапите са две – събиране на документи и събеседване с комисия. Срокът за подаване на
документи е 20 октомври 2021 г.ю
Кристиан Таков бе един от най-известните и обичани преподаватели в Юридическия факултет на СУ. Той почина
след боледуване през 2017 г.

Заглавие: "АстраЗенека" с капания срещу тютюнопушенето сред младите
Дата: 29.09.2021 19:24
Медия: 24 Часа

Д-р София Ангелова
Яна Алексиева
Денис Димитров
Васил Николов
30% от 15-годишните българчета пушат. Това нарежда България на първо място в Европейския съюз. Тревожни
данни и факти за тютюнопушенето сред младите бяха изнесени при представянето на програмата "Можещите.
Разкрий силата си" в Британското посолство.
Фармацевтичната компания "АстраЗенека" застава зад инициативата - част от глобалния проект Young Hеalth
Program, който в България се фокусира върху превенцията на тютюнопушенето сред младите хора.
Домакинът - зам.-посланикът на Великобритания Н. Пр Лин Чарлс, приветства гостите и откри събитието. Тя е
щастлива, че програмата "Можещите" е стартирала миналата година и помага на подрастващите.
За една година програмата е достигнала до 1 милиона млади хора. България е една от 30-те държави, които
присъстват на картата на Young Health Proram, каза Гергана Пенчева от екипа на програмата.
"Бездимните цигари, които са заляли пазара, са също толкова вредни, колкото обикновените цигари. Вредните
вещества се съдържат и в бездимната цигара. Ако организмът е чувствителен, и ниските дози тютюнев дим биха
довели до заболяване", заяви пулмологът д-р София Ангелова. По думите й ефектите върху белодробната функция
и потискането на имунната система при бездимните цигари не са по-различни от обикновените.
Д-р Ангелова е на мнение, че следващото зло за младите хора са електронните цигари и наргилетата. Обемът дим,
който едно дете поема в продължение на един час, е равен на дима на 100 изпушени цигари, даде пример
лекарката.
Пушенето на наргиле носи риск за предаване и по-тежко протичане на COVID-19. Младите се заразяват чрез
наргилетата от тръбичките и мундщуците, добави още д-р Ангелова.
По думите й тютюнопушенето уврежда цялото тяло - от космите на главата до палците на краката. Пулмологът
даде пример с жена пушачка на 45 години, която има толкова бръчки, колкото непушачка на 65.
Кампанията "Можещите" да влезе в училищата, се надяват и партньорите й - асоциация "Родители" и фондация
"Заедно в час". Децата да кажат "не" на цигарите, като в часа на класа учителите говорят с тях, е идеята на Яна
Алексиева от асоциация "Родители".
В края на втория срок миналата година кампанията "Можещите" е проведена в 180 часове на класа, достигнала до
11 640 ученици, съобщи Васил Николов от екипа на програмата.
В момента се подготвя видео, което да показва на младите какво би се случило, ако не пушат. Филмът представя
геройска вселена с реални герои, които постигат големи успехи, без да пушат. В него участват Денис Димитров световен шампион по таекуондо, Нургюл Салимова - световна шампионка по шахмат, Мариела Костадинова олимпийска шампионка по акробатика, Мартин Борисов - танцьор.

Заглавие: Ротарианци с благотворителна инициатива в Елена
Дата: 30.09.2021 10:41
Медия: Велико Търново Утре

Благотворителната инициатива, която Ротари клуб Елена поде през септември тази година вече буди интереса на
жителите и гостите на града. Тя е свързана с излъчването на стипендиант – дванайстокласник от семейство в
затруднено положение или даровит ученик, който да бъде подпомогнат при следването си във висше образование.
На 11 септември, дни преди началото на учебната година, на централно място във възрожденския град бе
поставена своеобразна книга, чиято цел е да събира ненужните кенчета от безалкохолни напитки. Материалът е
предвиден за рециклиране, а със средствата ще се формира стипендия, която в края на учебната година ще се
връчи на избрано дете от местното училище. Книгата вече се превръща в местна забележителност и буди интерес
сред жителите и посетителите на града. Тя е дело на трима майстори, изработена е от метал и дърво и е с
внушителните размери от 1,70 височина и 1,40 ширина.
Благотворителната инициатива, в която основна роля има будното гражданство, протича под името "Призвание образование", а неин идеен съмишленик и партньор е катедра "Туризъм" към Великотърновския университет.
Първата стипендия от събраните средства ще се връчи в края на настоящата учебна година, на 24 май. На финала
на първия учебен срок пък ще бъде направено предаване на събраните до момента алуминиеви кенчета.
"Желанието ни е кампанията да придобие мащабност като се реализира от Ротари клубовете и на други общини",
споделя Владислав Велев, президент на Ротари клуб Елена.

Заглавие: Габровска компания дари 60 000 лева за социален патронаж
Дата: 30.09.2021 11:26
Медия: Труд

Габровската компания дари 60 000 лв. на Община Габрово по случай своята 60-годишнина. Парите, по волята на
дарителя, ще бъдат използвани за обезпечаване на услугата "Домашен социален патронаж", информираха от
местната общинска администрация.
С тях ще бъдат покрити таксите на ползвателите на услугата за три месеца. "Домашен социален патронаж" е услуга
в помощ на лицата, които са затруднени или не са в състояние сами да организират и задоволят своите жизнени и
битови потребности.
На потребителите се доставя приготвена храна, включваща супа, основно ястие, десерт и хляб, съобразена с
диетичния режим, предписан им от личен лекар.
Услугата включва още поддържане на личната хигиена и хигиената на жилището, помощ при пазаруване и
заплащане на месечните сметки /със средства на потребителите/, съдействие за издаване на различни видове
документи, уреждане на въпроси, свързани с получаване на социални помощи, пенсии, осъществяване на
контакти с членове на семейството и близки.
В момента от услугата се възползват 280 потребители. Договорът за дарение беше подписан от кмета на Габрово
Таня Христова и изпълнителния директор на фирмата Георги Стоименов.
Компанията е сред водещите в света доставчици на кранови компоненти, предназначени за кранопроизводители
и крайни клиенти. Наследник е на електротелферния завод Подем.

Заглавие: BILLA България дарява 100 000 лева в подкрепа на каузата "Топъл обяд" на Български Червен
кръст
Дата: 30.09.2021 16:31
Медия: Actualno.com

В рамките на настоящата учебна година, BILLA България подкрепя инициативата "Топъл обяд" на Български
Червен кръст с корпоративно дарение на стойност 100 000 лева. Сумата ще обезпечи топла храна за 700 деца на
възраст от 7 до 18 години в начален и среден образователен курс от училища на територията на цялата страна.
Каузата "Топъл обяд" обхваща ученици, чиито семейства поради здравословни, социални или други, независещи от
тях обстоятелства, не могат да обезпечат основни потребности от ежедневието им.
Подкрепата за каузата "Топъл обяд" е логично продължение на обединените усилия на търговската верига и БЧК в
подкрепа на социално уязвими общности, и е възможна благодарение на всички клиенти на BILLA, които с избора
си на магазин за пазаруване, допринасят за случването на подобни инициативи.

Осигуряването на топла и здравословна храна за децата в училище, особено през студените месеци от годината,
допринася за облекчаване на бюджета на социално слабите семейства и намалява риска от отпадането им от
образователната система. Списъкът с училищата, които попадат в обхвата на инициативата, се предоставя от
Областните организации на Българския Червен кръст по места, а участниците се селектират въз основа на данни,
предоставени от съответните държавни институции и от директорите на учебните заведения.
"Осигуряването на качествена храна за българския потребител е мисия за нас като търговска верига, а
обезпечаването на топъл обяд за толкова много нуждаещи се деца в страната е кауза, в която се усеща дълбокият
смисъл на корпоративната социална отговорност. Вярваме, че дългогодишното партньорство с Българския Червен
кръст ни помага да постигаме този смисъл, решавайки реални проблеми, а ролята на клиентите на BILLA в този
процес е акт на съпричаност, която превръща пазаруването в добротворство," сподели Стоян Тачев, прокурист на
BILLA България, ръководител на отдел "Управление на проекти и процеси" и Координатор корпоративна
отговорност.
В продължение на 6 години BILLA България и Български Червен кръст си партнират за реализирането на
кампания "Купи и Дари", насочена към осигуряване на хранителни продукти за социално слаби хора, живеещи
самостоятелно или настанени в институции. Подкрепата за каузата "Топъл обяд" е своеобразно продължение на
обединените усилия на компанията и международната хуманитарна организация, като очертава социалния
контекст на темата за единен модел на отговорност, в центъра, на който е грижата за хората и обществото.

Заглавие: T MARKET осигури хранителни продукти и учебни пособия за 110 деца
Дата: 01.10.2021 09:40
Медия: Марица

Хранителна веригаT MARKET се включи в ежегодната инициатива с дарение на децата лишени от родителска
грижа, настанени в ЦНСТ- гр. Самоков, ЦНСТ "Констанца Ляпчева" - гр. Долна Баня, ЦНСТ- гр. Стражица, ЦНСТ 1 и
2 - гр. Велико Търново и КСУДУ - гр. Роман.
T MARKET осигури хранителни продукти и учебни пособия за 110 деца. Партньор в реализацията на тази добра
идея на разрастващата се верига е НФ "Свети Никола" - неправителствена хуманитарна организация, която работи
с над 38 домове за сираци.
"Инициативата ще донесе радост и надежда за по-светло бъдеще на нуждаещите се. Ще зарадва и ще накара
дечицата да се почувстват равнопоставени на своите връстници, отглеждани в семейна среда." заяви Петър
Павлов, генерален директор на търговска верига T MARKET
За T MARKET:
T MARKET е част от литовската MAXIMA GRUPE, която е лидер в търговията с бързооборотни стоки в
Прибалтика.Присъства на българския пазар от 2005 г., като за 16 години успя да се превърне в една от водещите
вериги за хранителни стоки в България. Всяка година мрежата от магазини на компанията интензивно се
разраства. Към момента за компанията работят над 2 300 служители, превръщайки T MARKET в един от найголемите работодатели в България.
През 2020г. стартира и своя онлайн магазин за София, Пловдив, Асеновград, Стара Загора и Перник, като обхватът
на доставки на www.tmarketonline.bg непрекъснато се разширява за максимално удобство на своите клиенти.

ИНДИВИДУАЛНО ДАРИТЕЛСТВО - (БРОЙ
НОВИНИ: 7)
Заглавие: Училище във Враца получи като дарение умна система за отчитане и контрол на въглеродния
диоксид в класните стаи
Дата: 24.09.2021 15:13
Медия: БТА
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Враца - училище - дарение
Училище във Враца получи като дарение умна система за отчитане и контрол на въглеродния диоксид в класните

стаи
Враца, 24 септември /Ива Спасова, БТА/
Средно училище "Васил Кънчов" във Враца е първото учебно заведение в България, което разполага с умна
система за отчитане и контрол на съдържанието на въглероден диоксид в класните стаи.
Системата е дарение от бизнесмена Иво Евгениев, който е възпитаник на училището и днес беше официално
представена. Тя е създадена от фирма M Climate, която работи в областта на създаването на умни сгради. Новият
продукт на фирмата позволява постоянен мониторинг на качеството на въздуха в помещенията, не само за
съдържание на въглероден диоксид, но върху температурата и влажността. Умните анализатори в класните стаи
са снабдени със светлинен и звуков индикатори, които алармират кога трябва да се отворят вратите или
прозорците, за да влезе свеж въздух и да се намалят вредните емисии. Данните от датчиците се обработват и
съхраняват в системата, за да има възможност за по-добри решения в бъдеще.
Иновативната система е изключително важна за нас, особено в условията на пандемия и извънредни мерки срещу
COVID-19, каза директорът на училището Димитър Марков. Системата работи от седмица и вече дори учениците
следят светлинните индикатори и сами се грижат за редовното проветряване на учебните стаи, което намалява и
рискът от заразяване с коронавирус, допълни той. В училището умната система за мониторинг на въглеродния
диоксид обхваща 37 помещения.
Иво Евгениев ще направи днес още едно лично дарение - нова компютърна лаборатория в Профилираната
природо-математическа гимназия "Акад. Иван Ценов" във Враца, където е завършил средното си образование.
Поводът е 50-годишнината от създаването на едно от най-големите учебни заведения в областта.
/РИ/
Заглавие: Децата на Камено получиха нова детска площадка
Дата: 27.09.2021 09:02
Медия: ПИК

Децата на град Камено вече имат нова цветна придобивка. Днес беше открита детска площадка в Парка,
отговаряща на всички европейски стандарти, съобщи "Динюз".
Районът в малкия град се оформя като един прекрасен кът за младите, общината има още идеи за неговото
облагородяване.
Неделният ден се превърна в истински празник за малчуганите, които сутринта бяха посрещнати от Мики Маус.
Много игри и много награди зарадваха децата и техните родители.
Новата детска площадка е дарение от българина Калоян Валентинов Данчев. Той стана известен, като един от
малкото родни експерти, които са част от елитната общност на "Форбс" САЩ.
Данчев участва в развитието на "Форбс" с опита си, който има в сферите на туризма и технологиите. Именно там е
развил голяма част от професионалната си кариера.
Подаръкът му за децата на Камено е провокиран от идеята да допринесе макар и с малка част за развитието на
българските градове, а младите да прекарват повече време навън, отколкото пред електронните устройства.
Така с новата придобивка районът става още по-цветен и желан от младите.
До месец ще бъде изграден и скейт парк в близост по желание на младежите от Камено.

Заглавие: Димитър А. Ценов – вторият по големина дарител в българското образование
Дата: 27.09.2021 12:26
Медия: Българско национално радио

Едно от най-големите дарения в българското образование, направено през 1912 г., е на българския предприемач
Димитър А. Ценов.
Това е дарението от 5 млн. златни лева за създаване на висше икономическо училище по германски образец в
родния му град – бъдещата Стопанска академия "Димитър Апостолов Ценов".
Неговото дарение е второто по големина за развитие на българското висше образование и достига по мащаб до
това на братята Евлоги и Христо Георгиеви, дарили 6 млн. златни лева за Софийския университет.
В завещанието е дадено и задължително указание за съграждане на училище по подобие на Берлинското.

Димитър Апостолов Ценов е български предприемач, роден в Свищов.
Търгува със САЩ и половин Европа, строи водопроводи, пътища, железопътни линии, завода за цимент в Златна
Панега. Оставя всичките си пари и имоти за създаването на висше търговско училище в Свищов.
На 21 май 1932 г. в София след продължително боледуване приключва земният път на благодетеля Ценов.
Погребан е в родния му град в двора на църквата "Св. св. Петър и Павел" с големи почести в израз на
благодарността и признателността на свищовското гражданство за стореното от него.
За личността на дарителя разказва в "Нашият ден" проф. д-р Андрей Захариев, декан на факултет "Финанси" към
Стопанска академия "Димитър А. Ценов", главен редактор на списание "Народностопански архив" и председател
на Академина фондация "Проф. д-р Минко Русенов".
Изпълняваме ли завещанието?
"Това е ключов въпрос, защото позицията на времето малцина могат да оценят мащаба на този филантроп, на
този истински народен будител.
Това е предприемачът, свързан със строителството на водопровода на София, първите трамвайни линии,
артилерийските казарми, сградата на Девическия пансион.
Свързан още и с участие на строителството на ж.п. линиите София-Перник, Мездра-Видин, владеещ седем езика.
Един наистина европейски аристократ. С огромни делови връзки с Австро-Унгария, Германия и Франция.
Той е вносител на строителни материали. Негова е концесията за добив на цимент при "Златна Панега", един от
заводите, който и днес функционира.
Негова е идеята да се построи петролния склад и рафинерия край Бургас.
На 1 септември 1912 г. Ценов решава да се оттегли от активен стопански живот и да дари цялото си богатство,
тогава с мащаб 5 млн. златни лева, за това на брега на Дунав, в родното му място - гр. Свищов, да има търговско
висше училище, което да бъде по модела на висшите училище в Германия и Австрия.
Малко известен факт е, че неговият първи учебен план, с който стартира учебния процес през 1963 г., е по подобие
на учебните планове на университета в Харвард.
Чуйте проф. д-р Андрей Захариев в звуковия файл.
Темата коментира в "Нашият ден" и проф. д-р Стоян Проданов, ръководител на катедра "Финанси и кредит" към
факултет "Финанси" на Стопанска академия "Димитър А. Ценов".
"В музея в Ректората на Стопанска академия можем да видим артефакти от създаването и от развитието на
Висшето търговско училище днес Стопанска академия "Димитър Апостолов Ценов".
Можем да видим бюрото, на което е творил и работил Ценов, и стотици документи, книги, трудове, които
съпътстват интелектуалния разцвет на това място.
Ако направим набързо разходка из центъра на Свищов, ще усетим, че всяко паве, всяка плочка, може да ни
разкаже истории за следосвобожденска България.
Паметникът на големия Димитър Ценов е пред Ректората. 50 метра по на юг е Паметникът на дарителите.
Толкова много са дарителите в града, че по-важните образователни и културни институции в него са създадени
на база на дарителство.
Будителството е феномен, който историците изследват, който ние днес почитаме. И е нещо, което ни е запазило
като народно съзнание, като нация, която след дълги години на бездържавност е успяла да съгради собствена
държава. Затова днес сме длъжни да познаваме делото на будителите.
Чуйте проф. д-р Стоян Проданов в звуковия файл.
Снимки: Уикипедия
Заглавие: Кметът на Мадан: Не постъпвам лекомислено, от дарението на Шефкет Чападжиев имаме още
730 000$
Дата: 27.09.2021 15:36
Медия: Пламък

Г-н Молайсенов, приключи проект за деца със специални потребности при участието на доброволци от Турция и
България, каква беше дейността им?
Този проект се осъществи благодарение на една неправителствена организация в Мадан, по програма "Еразъм".
Ние, общината, само сме помагали, но не сме бенефициент. Децата от Турция и България помагаха на повъзрастните хора от населените места – цепеха дърва, събираха картофи. Все едно заместваха децата, които
отсъстват, които са по чужбина. "Внуци под наем" – както се казва проектът. Г-жа Георгиева се занимаваше с този
проект, за което съм й благодарен. Това НПО е много дейно и ние с каквото можем помагаме, съдействаме. Така
би трябвало.
Преди дни се разбра, че хосписът минава на държавна издръжка и се преобразува в резидентна грижа за
пълнолетни с трайни увреждания, какво точно се променя освен източникът на неговото финансиране?
В общи линии ще си остане същото – медицинска грижа за тежко болни хора. Ние от десет години се борим
хосписът да се финансира от държавата, но поради факта, че досега нямаше такава практика, общината го
подпомагаше финансово. Най-после миналата година, през ноември месец, социалното министерство излезе с
решение, че общините може да отварят услуги от резидентен тип.
Това значи ли, че всички общини могат да отворят хосписи?
Абсолютно, да.
Имате инициатива, поета отпреди години – да финансирате първите семестриални такси на отличниците от
средните училища, приети за студенти. Защо го правите?
С единствената цел да поощряваме нашите млади хора, които имат потенциал да бъдат отличници. Може да се
гордеем в Смолянска област и в частност – община Мадан, че има доста отличници. Идеята ми е да ги поощравяме
да изкарват по-висок успех, да учат медицина или каквото искат, за да ни бъдат полезни. Както се оказва,
специално в медицината – не от днес, от доста години вече, закъсваме в болниците. Недостиг има даже в
големите градове, но още повече в малките, поради факта, че ги ограничиха и не могат да карат стажовете си тук.
Опитваме се да им създадем стимул да учат с надеждата да се върнат отново тук да ни помагат.
Продължавате с асфалтирането на улици и пътища в общината. Капиталовата ви програма за тази година беше
доста амбициозна – 16,5 млн. лв. Каква част от нея е реализирана и какво остава?
На 80-85% вече сме я реализирали. Имаме да довършим водни цикли на шест населени места. Направихме 27 км
водопроводи, нови резервоари, помпени станции на с. Бориново, Чурка, Ловци, Върбина, Средногорци, Букова
поляна. Всичко това после беше преасфалтирано наново по цялата ширина на пътя. Проектът беше много важен.
Довършихме сметището. Това са основните неща, които трябваше да довършим тази година. Имаме 19 улици
асфалтирани тази година плюс целия квартал "Батанци". Той трябва да стане абсолютно нов – канализации,
водопровод, улично осветление, други комуникации, асфалтиране. Както обновихме кварталите "Христо Ботев" и
"Шаренка", същото трябва да стане и с "Батанци". Продължаваме и се надяваме до края на този мандат на 95% да
сме си свършили работата. Поне да нямаме черни улици в градската част, защото колкото и да работим, все пак са
256 км улична и пътна мрежа, няма как всичко да стане абсолютно ново, абсолютно веднага. От десет години
работим неуморно. Наистина драстично намалихме проблемите, но все още ги има. Някой ако мисли, че ще
свършат, няма как да стане.
Напоследък не се говори за проекта за минен туризъм, да не е спрян заради пандемията или продължава работа
по него?
Честно казано, не сме го афиширали напоследък нарочно. Смятам, че когато приключи и можем да го открием, ще
е най-добре да говорим. Мисля, че минен туризъм ще е доста атрактивен и полезен за цялата област, защото сама
по себе си община Мадан или Смолян, или Златоград е нищо. Ние трябва да мислим за цялата област, за да може
туристите да имат избор като дойдат. Идеята е постоянно да надграждаме, за да изберат туристите именно
Смолянска област. Иначе проектът ни не е спирал изобщо. Имаме известно забавяне заради пандемията, защото
с Гърция малко по-трудно се работи, но до края на годината абсолютно всичко трябва да бъде приключено –
пещера "Шаренка", Кристалната зала, Музея на рудодобива в центъра на града, минната проходка в рудник
"Сполука", външна планировка. В момента усилено облагородяваме екопътеки за Върба, Кичика, Конска глава,
хижа "Рай" нагоре. Тази и другата година се надявам доста атракции да отворим в община Мадан, за да може да
създадем по-благоприятен климат за туристите в областта.
Говорите за Смолянска област, защото за туриста не са от значение границите на общината ли?
Да. Наблюдението ми от годините показва, че туристът не се задържа повече от един-два дена на едно място. Той
иска да ходи, да види колкото се може повече интересни неща. Според мен всички в Смолянска област трябва да
гледаме в една посока и да работим за общия туристически продукт. Никоя от нашите общини не би могла да
задържи цяла седмица един турист. Той иска да мине през Смолян, Пампорово, да разгледа Стария град в
Златоград, Кристалната зала В Мадан, Ягодинска пещера и т.н. Никога не съм гледал само за община Мадан.
Много години се говори за минен туризъм. Още от първия мандат работим за него, но имаме доста по-налажащи
неща на първо място, които трябва да свършим – много разбита инфраструктура. Мадан горе-долу е добре вече с

инфраструктурата. Вече работим за туризма и с всяка изминала година ще го надграждаме.
Въвеждали ли сте по-рестриктивни или специфични мерки за ограничаване на ковид-пандемията?
Тази година направихме една стъпка, която някои одобряваха, други – не. Отменихме празника на града, защото
имахме тревожна информация, че пандемията се задълбочава и че в края на август, началото на септември
заболеваемостта ще е по-висока. Заради това се събрахме общинското ръководство и решихме, че здравето и
животът на хората е по-важен, отколкото празникът. Най-редовно правим проверки по дискотеки, нощни
заведения. Колкото може, гледаме да не пречим на бизнеса, но от първостепенна важност е да не си затваряме
очите. Виждаме, че с всеки изминал ден ситуацията се усложнява и сигурно ще стане по-лошо през зимата.
Каквото зависи от общината, го правим.
Успява ли общината да помага на нуждаещи се, засегнати от коронавируса, и има ли бюджет за това?
Засега не се е налагало кой знае колко нашето съдействие. Каквото се могли като хора, сме правили. Специално
за средства не се е налагало.
Как се справя общинската болница досега?
От първи септември отворихме Ковид-отделението. Средно от 6 до 8 човека има дневно в него. Не е като през
миналата зима. Болницата полага изключително адекватни грижи и пациентите са доволни. По-тежките случаи са
в Смолян. За съжаление те често завършват с тъжен край.
За нея през 2019 г. имаше солидно дарение, направено от емигранта в Америка Шефкет Чападжиев, на стойност 1
млн. долара. В какво бяха вложени тези средства?
Те не са изхарчени. Имаме си още 730 000 от тях. Никога не съм постъпвал лекомислено. Искаме информация от
управителя на болницата д-р Хаджиев – каквото са поискали, особено в пандемията, им е закупено, като наймодерния скенер в областта за близо половин милион лева. Купили сме много апарати за лабораторията.
Осигурихме абсолютно нов инструментариум за операционния блок. Всичко, което е належащо, го купуваме, но не
харчим парите с лекота. Ще обсъдим още какво е нужно за болницата, ще обявим обществена поръчка и ще
закупим необходимите неща. В момента с близо 300 000 лева от общинския бюджет правим сериозен ремонт на
едно отделение. До края на декември ще го отворим – 16 нови стаи с бани и тоалетни, с напълно ново оборудване
и обзавеждане.
За кое отделение става дума?
Едно време беше белодробно, но реновираме цял етаж, който ще се използва по преценка на лекарския екип.
Всъщност Чападжиев тогава обяви, че прави дарението през вас, защото сте почтен. Сега, влизайки в политиката
доскорошните министри Кирил Петков и Асен Василев, се обявиха за почтени и че набират почтени хора. Толкова
много се натъртва, че сякаш те са първите почтени хора в България. Като човек, трети мандат в политиката, какво е
вашето мнение за почтеността?
Почтени хора има. Доколко един човек може да каже: "Аз съм почтен, а друг не е" не знам как да го определя.
Един да се самоопредели за почтен не мога да го възприема. Всеки човек за себе си е почтен. Зависи какво точно
прави, как го прави. Но такива разделителни ивици – "Аз съм почтен, а другия не е почтен", не ги приемам. Всеки
си знае за него. По-скоро е важна оценката на другите за теб, важни са фактите, не себеоценката.

Заглавие: Онкологът проф. Иван Гаврилов направи ценно дарение на Военния университет
Дата: 30.09.2021 15:58
Медия: 24 Часа

Три изключително ценни карти на България, три портрета на български генерали, икона "Св. Георги с жития" и
много книги дари на Националния военен университет "Васил Левски" проф. Иван Гаврилов, началник на клиника
по гръдна хирургия – УСБАЛ по онкология, съобщиха от пресслужбата на университета.
Едната карта е от 1902 г. Тя е направена по поръчка на Българския генерален щаб и е била използвана в
Илинденско-преображенското въстание и Балканската и Междусъюзническата войни.
Втората карта е от 1915 г. Тя показва етническия състав на Южна Добруджа и е дело на доц. Габровски. Той я
изработва, когато Южна Добруджа е в границите на Румъния. Тази карта лежи в основата на Крайовската
спогодба. "11 нации има нанесени на картата. Тя е много рядка, неизвестна е, но може да бъде учебно помагало",
категоричен е професорът.
Той дари на университета и фотокопие на Етнографската карта на България, извезана от неговата майка Величка
Каменова. Картата е точно копие на проекта на Ирен Величкова – Ямами. За да направи всичките 144 шевици,
Величка Каменова е използвала повече от 600 цвята и над 2 кг конци.

Трите портрета са на ген. Климент Бояджиев, ген. Владимир Вазов и ген. Георги Вазов. "Ген. Климент Бояджиев е
командир на Първа българска армия и с него България започва участието си в ПСВ. Благодарение на неговото
талантливо ръководство за 16 дни войната приключва на Сръбския фронт. Ген. Владимир Вазов е героят от
Дойран, единственият поканен на конгрес на организацията Британски легион, честващ победата на имперската
армия през Първата световна война. На гара "Виктория" в Лондон българинът е посрещнат от кмета на столичния
град на империята. Когато минава, е построен почетен легион със знамена. Тогава ген. Хамилтън, който го
придружава, командва: "За почест, мирно!" На парада участват 3000 военни и 200 бойни знамена. Когато се явява
делегацията с българина, лорд Милн заповядва: "Свалете знамената! Минава ген. Вазов – победителят от Дойран!"
А ген. Георги Вазов е този, който превзема Одрин", представя славата на българските генерали проф. Гаврилов.
Свързани с историята на България са и всички книги, които проф. Гаврилов дари на Военния университет.
Това е поредният жест, който онкологът прави. Той вече е дарявал литература на университетската библиотека,
портрети и икони, които се намират в параклиса на НВУ "Св. Седмочисленици".

Заглавие: Ротари клуб - Велико Търново учреди първия по рода си приз за дарител
Дата: 01.10.2021 09:59
Медия: БТА
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Велико Търново - Ротари клуб - награда
Ротари клуб - Велико Търново учреди първия по рода си приз за дарител
Велико Търново, 1 октомври (Сашка Александрова, БТА)
Ротари клуб-Велико Търново учреди първия по рода си приз за дарител и първият носител на наградата стана
Боянка Йонова, съобщиха от организацията. Отличието е за дарител, който не е член на организацията, но с
делата си споделя целите й - да се служи безкористно в полза на обществото. С наградата е удостоена посмъртно
Боянка Йонова, чийто живот е свързан със старата столица. Тя е дарила всичките си лични спестявания и
ценности, които възлизат на повече от 150 000 лева, на Ротари - България, Дистрикт 2482. Завещаните от нея
средства са за изграждане на спортна детска площадка в родния й град Тутракан.
"Благодаря на Ротари клуб - Велико Търново и на всички ротарианци за всичко, което правите за развитието на
старата столица, българските градове и региони. Човешката история, която стои зад наградата, е пример за
единството и солидарността, от която обществото ни има нужда. Тази история е пример как трябва да
функционира цялото общество и ни показва, че е нужно да бъдем единни", каза в приветствието си кметът на
Велико Търново Даниел Панов, който е и почетен член на клуба.
За изработката на наградата - бронзова статуетка, Съюзът на българските художници е организирал национален
конкурс, в който са се включили 13 изявени български скулптори, оценявани от престижно жури. Победител е
Момчил Мирчев, който е изработил пластиката, съчетаваща по изящен начин ротариански символи - пламък,
гълъб и зъбчато колело.
/РЗ/
Заглавие: Кметът на Раковски трогнат от бизнесмен - дари електромобил за храната на бедните
Дата: 01.10.2021 10:48
Медия: 24 Часа

Чисто ново електрическо камионче с което да се разнася храната на социалния патронаж, получи община
Раковски. Кметът Павел Гуджеров е трогнат от жеста на пловдивския бизнесмен Красимир Петков.
Колата е на стойност около 50 000 лева. "Много хора са имали взаимоотношения с нашата община, но досега такъв
жест не са правили", отбеляза пред 24plovdiv.bg кметът. Той изрично подчерта, че Петков не е имал никакви
допирни точки с Раковски.
Фирмата му е в Пловдив и се занимава с електроника и мехатроника. Произвежда и електрически камиончета, от
които община Раковски преди време закупила едно. "Машината се оказа страхотна", обясни Гуджеров. На делова
среща той похвалил техниката. "Щом толкова я харесваш, ще ви подаря едно, но с условие, че ще го ползвате само
за социални нужди", казал производителят.
Случило се така, че колата на общината - стара "Дачия", с която разнасят храната на социално слабите, се счупила.
И дарението дошло точно навреме. Нещо повече - преди да връчи ключовете, производителят се обадил да пита
как да бъде оборудвано камиончето, за да може храната да се доставя по най-добрият начин на хората в нужда.
Самият Красимир Петков обещал, че ще направи дарение и на самия социален патронаж, тъй като услугата се
финансира от общинския бюджет, а не от държавата.
Всеки ден в град Раковски храним около 100 души, допълни кметът Гуджеров.

КАМПАНИИ - (БРОЙ НОВИНИ: 6)
Заглавие: Нов български университет инициира благотворителна кампания в подкрепа на свой студент в нужда
Дата: 25.09.2021 14:09
Медия: Политика

В навечерието на новата академична година, Нов български университет /НБУ/ инициира благотворителна
кампания в подкрепа на свой студент в нужда, съобщи пресцентърът на висшето училище.
"Когато се оправя, животът ми ще е три пъти по-хубав, отколкото е бил" - това е мечтата на Георги Яков, студент в
бакалавърската програма "Реклама" на НБУ, който показва отлични умения и иска да се развива професионално.
За съжаление преди четири години, Георги пътува с приятели в Испания, за да отпразнува рождения си ден, но
при инцидент гръбначният му мозък е увреден и той остава парализиран. Едно от следващите предизвикателства
за Георги е лечение и рехабилитация през октомври във Франция, за които са му необходими средства.
На 29 септември, в 18.30 часа, в галерията УниАрт, Нов български университет, организира благотворителния търг
"Изкуството лекува". В него ще бъдат включени произведения, създадени от студенти и преподаватели от
департаментите "Изящни изкуства" и "Кино, реклама и шоубизнес". Творбите са част от обучението в ателиетата по
стъкло, керамика и фотография на НБУ. Всички събрани средства ще бъдат дарени за каузата.
"Вярвам, че фотографията абсолютно винаги служи на доброто и притежава дарбата да променя съдби, а много
често - и силата да лекува", споделя Мира Янакиева - фотограф художник, която се включва в кампанията с две
свои фотографии.
Д-р Румен Кожухаров, преподавател в департамента "Дизайн", успява за няколко дни да нарисува картини
специално за кампанията. "Грижил съм се за човек в подобно състояние и знам колко трудно е това. Имам личен
мотив да участвам в каузата", споделя той.
С няколко свои творби в кампанията "Изкуството лекува" се включва и Соня Маркова, магистър по изящни изкуства
в НБУ. "Не познавам Георги лично. Но знам колко струва финансово и емоционално тази грижа, и смятам, че чисто
човешки е важно да помагаме".
Самият Георги Яков често споделя пред приятели, че почти всяка нощ сънува, че ходи. "Нека заедно превърнем
съня на Георги в реалност!", призовават от НБУ.

Заглавие: Дарителска кампания за доизграждане на църквата в ямболското село Стара река
Дата: 26.09.2021 14:50
Медия: Българско национално радио

Дарителска кампания за доизграждането на "Св. Вмчк. Димитър"ямболското село Стара река организира
църковното настоятелство.
Градежът на православния храм започва още през 2009 година, но поради липса на средства остава на етап "груб
строеж", уточни кметът на селото Нина Колева. Преди седмица неочаквано дарение, дошло от Германия, дава
надежда, че макар и трудно парите ще бъдат събрани.
Господин Константин Нинов преведе за доизграждане на храма "Св. Вмчк. Димитър"в Стара река сумата от 2000
лева.
С дарението от Константиин Нинов събраните до момента средства възлизат на около 3000 лева. За градежа на
храма от Сливенската митрополия са отпуснати 14 000 лева, допълни Колева. И призова, макар и с малки суми, да
се включат, всички които желаят в едно от най-големите ямболски села да се издигне православен храм.
Сумите се превеждат по дарителска сметка в община Тунджа, като задължително се упомене за какво се даряват
парите.

Заглавие: Свищовски ученици от два класа дариха 420 лева за деца с увреждания
Дата: 27.09.2021 11:41
Медия: Янтра днес

Общо 420 лева дариха ученици от СУ "Николай Катранов" в Свищов на Дневния център за деца с увреждания в
крайдунавския град. Това е поредната дарителска кампания, която организират за центъра момичетата и
момчетата от 2 "б" и 6 "б" клас, с класни ръководители Силва Христова и Христо Христов, и учителите в ЦДО групите
Стефка Савова и Стела Антонова. Директорът на ДЦДУ – Теменужка Тодорова, посети класовете в училище, за да
им връчи свидетелства за дарения и подаръци, изработени в знак на благодарност от възпитаниците на центъра,
информираха от свищовското учебно заведение.
"Вашето приятелство и добродетел са безценно богатство, което оставя следи, сгрява сърцата и дава увереност!
Вниманието и безкористната ви подкрепа за децата със специални потребности в община Свищов са жестове на
уважение, толерантност и човеколюбие, които чувстваме и ще споделяме заедно и неизменно!", е написала в
свидетелството за дарение Теменужка Тодорова, обръщайки се към учителите, учениците и родителите на децата.
Николай ВЕНКОВ

Заглавие: Ученици, родители и учители събраха 4215 лв. в Пловдив за лечение на болно дете
Дата: 27.09.2021 18:11
Медия: 24 Часа

Ученици, родители и учители от ОУ "Драган Манчов" в Пловдив събраха 4215 лева за лечението на малкия Ивайло,
съобщи директорът на училището Десислава Стаменова.
Вместо цвете за учителя на 15 септември родители и ученици дариха средства за болното момченце. В първия
учебен ден на децата бе предаден най-важния урок – можеш да бъдеш състрадателен и добър и, че с общи усилия
добрината става по-голяма! В кутията с дарения имаше и картички с пожелания за бързо оздравяване на Ивайло.
Малкото момче има рядко заболяване на лявото краче и не може да ходи. Детето премина успешно тежка
операция, но лечението продължава. Сумата, необходима за това, е непосилна за семейството на момчето. През
юни тази година родители, ученици и учители отново протегнаха ръка и помогнаха. Тогава заедно събраха и дариха
2270 лева за лечението на Ивайло. От училището благодарят на всички, които са участвали в кампанията.

Заглавие: Гимназията по туризъм отново осигури топъл обяд за ковид отделение
Дата: 30.09.2021 14:45
Медия: Всичко за Първомай

За пореден път Професионалната гимназия по туризъм "Александър Паскалев" в Хасково предостави топъл обяд
за ковид отделение.
Това е отделението в болница "Хигия", като приготвената в училището храна този път е не само за медиците на
първа линия, а и за болните, настанени там. Менюто включва задушено свинско месо, картофи соте и сезонна
салата, както и изпечен в училището хляб. За десерт ученици и учители приготвиха шоколадова паста.
Месото за обяда е осигурено за пореден път от хасковски месар, който се включваше в благотворителните
инициативи на училището и през януари и февруари. Тогава от училището приготвиха на няколко пъти обяд за
медиците в ковид отделенията на МБАЛ – Хасково.

Заглавие: Кампания осигури специална рампа, която помага на младеж с увреждане да излиза навън
Дата: 01.10.2021 14:22
Медия: Под тепето

От днес 17-годишният Цветомир ще може да излиза свободно навън. Младежът е с увреждания и доскоро

няколкото стълби се оказват непреодолими и го делят от разходките на открито. Той не е излизал извън
апартамента си от април месец миналата година, но от днес нататък, след като "Зонта клуб" Пловдив успя да
предостави и монтира специална рампа, инвалидната количка безпроблемно ще може да преодолее стълбите,
водещи до асансьора.
Това стана възможно, след като за последните няколко месеца са проведени различни благотворителни
инициативи и дарителска кампания за събиране на необходимите средства, за да бъде закупен и монтиран
подемникът за инвалидната количка.
Поставянето на рампата е част от проекта "Подай ръка, сбъдни мечта, да откриваме заедно света" на Зонта клуб
Пловдив. Желанието на членовете на организацията е да подадат ръка на още родители на деца с увреждания и
да им помогнат да кандидатстват по националната програма за достъпна среда.
"Целта ни е заедно – неправителствено организации и институции да подпомогнем децата спокойно да могат да
достигат до училища, рехабилитационни центрове, културни институции, свободно да общуват без придружители",
сподели Донка Пашова, президент на Зонта клуб Пловдив.

