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Фонд Обединени срещу ковид беше отличен за Проект на годината от Борда на директорите на Американската
търговска камара в България. Това се случи вчера по време на Годишната среща на членовете на Камарата с
посланика на Съединените американски щати у нас Нейно превъзходителство Херо Мустафа, съобщиха от
Американската търговска камара.
На събитието присъстваха над 100 представители на компании-членове на камарата, като се проведе в Балната
зала на Гранд Хотел Милениум София.
В присъствието на посланик Мустафа и президентът на Американската камара Оливие Маркет отделни стилни
статуетки бяха връчени на всеки от представителите на трите организации, които допринесоха най-много за успеха
на общия дарителски фонд: Дора Стрезова, изпълнителен директор на Кока-Кола България, Десислава
Тальокова, изпълнителен директор на Фондация Америка за България и Красимир Ненов, изпълнителен
директор на КонтурГлобал Марица Изток 3.
Проектът победител - Обединени срещу ковид
В периода между април и май 2020 г. Български дарителски форум (БДФ), Фондация Америка за България,
Посолство на САЩ у нас и Американската търговска камара в България осъществиха благотворителна кампания
по събиране на средства за най-засегнатите групи от коронавируса у нас. Той бе наречен Обединени срещу ковид.
Общият обем събрани средства бе за 1 006 475 лева, които бяха дарени от 40 дарители - компании, фондации и
отделни личности.
По време на кампанията бяха получени заявки за 693 проекта, като 112 бяха подкрепени. Помощта достигна до
близо 700 000 души в цяла България.
С тази специална награда Бордът на директорите на Камарата изразява своята искрена признателност към тези
компании и организации от членовете, които допринесоха в най-значима степен за финансирането на Обединени
срещу ковид. По изчисления на Камарата близо 80% от общия обем от дарения във Фонда са направени от нейни
членове или отделни личности.
Награди AmChampions
Американската търговска камара в България взе решение за учредяване на наградите AmChampion, за да може
да отличи най-активните свои членове, чиято работа е допринесла за развитието на Камарата, за постигане на
общи цели и да се подобрява бизнес-климата у нас.

Сред целите на наградите включват признание и благодарност за активност на членовете през изминал период.
Поради пандемията връчените вчера награди са за дейността на членовете и организацията през 2020 г.
Критериите на подбор включват количествени измерители с различна тежест, които оценяват дейността на
членовете по отношение на няколко индикатора. За структуриране на критериите бе почерпен опит от други
Американски камари в Европа, както се базира на собствен анализ. Сред индикаторите са: участие в
разработване на позиции и становища, активни съпредседателите на комитети, финансов принос, публикуване на
съдържание на комуникационната платформа и др.
Победителите по категории
Победител в категория Малко и средна компания е HR Consulting Partners. Наградата бе връчена от Георги
Александров, член на Борда на директорите и председател на комитет Изследвания, иновации и стартъпи на
Йоана Йорданова, управляващ партньор на компанията.
Компанията е основана през 2017 г. и е фокусирана в наемане на персонал, управление на работодателска
марка, уелнес програми и др. Член е на камарата от 2020 г., като другият управляващ партньор е Златина
Кушкиева, която има дългогодишен опит като съпредседател на комитет Човешки капитал и образование на
камарата (като член на висшето ръководство на други членове на организацията).
Другите номинирани в категорията са Американски университет в България, който е бил активен на събития,
комитети и публикации и Адвокатска кантора Боянов и Ко, които допринесоха за предложението на Камарата за
Национална стратегия за изкуствен интелект през 2020 г.
Победител в категория Корпоративни членове е адвокатско дружество Пенков, Марков и партньори. Наградата
връчи Оливие Маркет, президент на Камарата на Николай Цветанов, управляващ партньор на дружеството.
Още с основаването си през 1990 Пенков, Марков и партньори е едно от водещите адвокатски кантори у нас.
Членове са на LEX MUNDI - световната асоциация на независимите адвокатски кантори. Член е на Американската
камара от 2007 г. и има значим принос за нейните позиции и становища. През 2020 г. те допринесоха с още
позиции, работа в комитети и събития.
Другите номинирани в категорията са Colliers International Bulgaria и Хилтън София.
Победители в категорията Големи корпорации е AES България. Наградата бе връчена от Тони МакМъри, член на
Борда на Камарата на Иван Цанков, изпълнителен директор, AES България.
AES е най-големият инвеститори в България за последните 20 години. Компанията допринася за стабилността на
енергийната система на страна и за енергийната независимост чрез балансирано портфолио. С обща инвестиция
за около 1,3 милиарда евро, 600-мегаватовата ТЕЦ AES Гълъбово е най-модерната топлоелектрическа
електроцентрала в Югоизточна Европа.
Компанията е член от 2000 г. и допринася за развитието на темата Енергетика в организацията. Тя е активна в
събития, комитети и публикации. Нейн член на висшето ръководство е съпредседател на комитет Енергетика и
минерални ресурси
Другите двама номинирани са IBM Bulgaria и Мерк, Шарп и Дом България.
Победител с най-голям принос
Ернс и Янг България (Ernst & Young Bulgaria) е победител в категория Член с най-голям принос за 2020 г.
Компанията е била най-активна според почти всички индикатори на критериите за оценка.
Само през 2020 г. EY Bulgaria е помогнала за изграждането на позиции и становища на Камарата, участвала е в
уебинари и срещи на комитети, както и е публикувала доклади, анализи и новини на комуникационната платформа
на камарата. В допълнение, неин висш ръководител е председател на Комитет Данъци и финанси на
Американската камара.
Наградата бе връчена от Оливие Маркет на Николай Гърнев, управляващ партньор на EY Bulgaria.
За Американска търговска камара в България
Американската търговска камара в България (AmCham Bulgaria) е гласът на Трансатлантическата икономика в
България вече над 27 години. Тя обединява над 300 американски, мултинационални и български компании с
доказана репутация.
Камарата членува в обединението на Американските търговски камари в Европа (ACE, AmChams in Europe),
партньор е на Търговската камара на САЩ (U.S. Chamber of Commerce) във Вашингтон, както и подкрепя
Инициативата Три морета от 2019 г.
Приоритети на Американската търговска камара за периода 2021 - 2022

През септември месец т.г., Бордът на директорите на Американската търговска камара в България препотвърди
своите четири приоритетни области:
Застъпничество за регионални и трансатлантически отношения
Устойчив бизнес климат и инвестиции
Дигитална икономика и иновации
Развитие на човешкия капитал.
Като най-висши приоритети, Бордът определя Върховенството на закона и продължаващата ангажираност на
членовете на организацията.
Доклади
Доклад Здравеопазването като инвестиция - юни, 2021 г.
Доклад Декарбонизация на българската електроенергетика - януари 2022 г.
Американските инвестиции в България (1990 - 2016)
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Това е признание за упоритата работа и целенасочената последователност, с която работи екипът на
банката
Качество, надеждност и различие - това символизира марката Fibank за потребителите в България, според
глобалната организация Superbrands, която е фокусирана върху изграждането на успешен брандинг от водещи
потребителски и бизнес марки по цял свят. Престижната международна награда се присъжда за поредна година
на Fibank, което е признание за упоритата работа и целенасочената последователност, с която работи екипът на
банката.
Отличията Superbrands за най-престижни марки на българския пазар се връчват за осми пореден път в България.
Организацията провежда конкурса в над 80 страни по целия свят. Методиката на подбор и оценяване на
брандовете е универсална за всички страни. Отличието за най-силна марка се присъжда на база оценка на жури,
съставено от авторитетни специалисти в рекламния бранш и независимо проучване на потребителския сегмент на
българския пазар.
Партньор на Superbrands в провеждането на националното гласуване на потребителите е водещият Институт за
пазарни проучвания GfK Bulgaria. По този начин експертното мнение на водещите специалисти се съпоставя и
допълва с оценките на самите потребители.
За четвърти пореден път Superbrands присъжда и почетна награда за принос в промотирането и утвърждаването
на бранда България по света. Тази година наградата е за българския ансамбъл по художествена гимнастика,
който за първи път спечели златото на Олимпийските игри в Токио. Fibank е дългогодишен спонсор на
Българската федерация по художествена гимнастика (БФХГ) и успешно си партнират в много на брой инициативи.
Една от тях е благотворителният календар на банката, който тази година е посветен на идеята за устойчиво
развитие, посредством подпомагането на научни разработки за запазване на българските сортове плодове и
зеленчуци.
Именно тази нелека задача е част от Плана за устойчивост и един от 17-те стълба за устойчивост на Обединените
нации, фокусиран върху географско биоразнообразие, водещо до намаляване на въглеродния отпечатък и
вредата върху природата от използването на пестициди.
Всички средства от продажбите на календара ще бъдат дарени на Българската федерация по художествена
гимнастика и на Селскостопанската академия, София, с цел подпомагане на тяхната дейност. Календарът е
наличен във всички клонове и офиси на Fibank от 6 декември и е с цена 10 лв. Той е отпечатан на 100%
рециклирана хартия без съдържание на елементарен хлор, без тежки метали и с неутрално pH в унисон с
дългосрочния ангажимент на банката към обществено отговорни устойчиви практики.
Снимка: БГНЕС

Заглавие: МТСП планира около 70 млн. лв. до 2027 г. за социално предприемачество
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МТСП - социална иновация - предприятия - награди
МТСП планира около 70 млн. лв. до 2027 г.
за социално предприемачество
София, 17 декември /Валерия Димитрова, БТА/
Министерството на труда и социалната политика (МТСП) отличи 11 социални предприятия в конкурса за
Годишната национална награда за социална иновация, който се състоя за седми пореден път. Това съобщиха от
пресцентъра на социалното министерство.
Министър Георги Гьоков е наградил победителите в категориите "Социални иновации, свързани със заетост",
"Социални иновации, свързани със социално включване" и "Социални иновации, свързани с предоставяне на
социални продукти и услуги". Той е отбелязал приноса на социалните предприятия за създаването на работни
места за хора от уязвимите групи на пазара на труда и е подчертал, че наградите стимулират иновативността в
социалната сфера и диалога между заинтересованите страни.
МТСП планира финансов ресурс в размер на около 70 млн. лв. до 2027 г. за социално предприемачество.
Средствата ще бъдат осигурени по Плана за възстановяване и устойчивост и програмата "Развитие на човешките
ресурси" (2021-2027 г.). Предвидените средства са за подкрепа на социалните предприемачи в развитието на
социални иновации, инструменти за директна връзка с гражданите и цифровизация. По този начин ще се засили
ролята им в обществото по отношение на социалното и екологично равновесие, се посочва в съобщението.
Зам.-министър Надя Клисурска е наградила номинираните на второ и трето място в категориите. "От 10 години
целенасочено се развива държавна политика за социалната и солидарна икономика", е подчертала тя. Към
момента 34 предприятия са регистрирани в регистъра на социалните предприятия на МТСП. Те осигуряват над
300 работни места. От тях 180 са за хора от социално уязвими групи.
В категорията "Социални иновации, свързани със заетост" първото място е заслужило "Социално предприятие
социални инвестиции и ресурси" ЕООД, което, съвместно с два дневни центъра за хора с психични увреждания в
София, осигурява обучения за трудови умения и работа за хора с психични разстройства. На второ място се е
класирало предприятието "Благичка" ЕООД, което създава първият ресторант с нулев отпадък в България, който
се управлява от младежи в неравностойно положение. Третото място в категорията са спечелили Фондацията
"Радост за нашите деца" и Общинското социално предприятие "Озеленяване и поддържане на територии за
обществено ползване" с оранжерия "Цветен град".
"Айс-Оупън" ЕООД - със социално предприятие шоколадова къща "Станимира", е станало победител в категорията
"Социални иновации, свързани със социално включване". Мисията на социалното предприятие е осигуряване на
устойчива заетост на хора от уязвими групи в сферата на социалната икономика. С втория приз е било отличено
предприятието "Бон апети от Светът на Мария" ЕООД, което е инициатор за създаването на Учебната кухня
"Надежда" - учебен професионален център за развитие на трудови умения, придобиване на професионален опит и
осигуряване на подкрепа за реализация на пазара на труда за хора с интелектуални затруднения.
Втора награда в категорията е получил и Централният кооперативен съюз - за реализирането на пилотен проект
за популяризиране сред младите хора на кооперативния модел като възможност за развитие на социалната и
солидарна икономика. На трето място се е класирало сдружението "Бъдеще за децата" за проекта си: сладкарска
работилничка "Бисквитките".
Първата награда в категорията "Социални иновации, свързани с предоставяне на социални продукти и услуги" е
спечелила кариерната платформа "Работоспособни.бг" ЕООД. Тя свързва социалноотговорните работодатели с
хора с намалена трудоспособност, които активно търсят начален старт или промяна в професионалната си
кариера. На второ място се е класирало "Колев и Колев" АД, а на трето - Потребителна кооперация "НАРКООП".
/ПП/

Заглавие: Здравка Маслянкова получи награда от "Валя Крушкина – журналистика за хората"
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Кореспондентът на Българското национално радио за Велико Търново Здравка Маслянкова е сред наградените
тази година от Фонд "Валя Крушкина" за отличили се журналисти.
Десетите юбилейни награди "Валя Крушкина – журналистика за хората" бяха обявени на 16 декември. Жури в
състав Владимир Йончев, OFF News, Мария Чернева, БНТ, Николина Димитрова, Bulgaria ON AIR, Петьо Цеков, в.
Сега, Пролет Велкова, Дарик Радио, Росен Цветков, bTV, Силвия Великова, БНР, Стояна Георгиева, Mediapool
определи призовите тройки в четирите категори на конкурса и Голямата награда, измежду 130 материала на 66
журналисти.
Голямата награда спечели Мария Цънцарова от BTV за разследването "Дарения между парите и надеждата".
Здравка Маслянкова получи трета награда в категория "Електронна медия" за разследването си "Как бяха

похарчени над 2 млн. лева за противоепидемичните мерки на изборите?".
Победител в категорията е Миролюба Бенатова, ТV1 За разследването на фиктивни хоспитализации на над 100
пациента по пътека 20.1 от Болница Лозенец.
Второто място е за Генка Шикерова и разследването й "Контролираният вот" за "Свободна Европа".
Наградите "Валя Крушкина – журналистика за хората" са част от дейността на Фонд "Валя Крушкина", учреден при
Фондация "Работилница за граждански инициативи" на 11 септември 2012 г. в памет на журналиската Валя
Крушкина, дългогодишен кадър на БНТ.
В досегашните 10 издания на конкурса са номинирани над 600 журналисти с повече от 1000 материала. Наградите
се превърнаха в мерило за качествена журналистика, както в гилдията, така и сред широката общественост и се
приемат за сериозно признание за работата на наградените журналисти. През годините са правени различни
промени в категориите на конкурса, отразяващи тенденциите в развитието на журналистиката у нас. Стъклената
круша, символ на наградата е ръчно изработена статуетка, копие от която има в Музея на стъклото в завода в
Белослав.

Заглавие: Жаклин Цочева: Личният пример е двигател на доброволчеството и устойчивата подкрепа за
общностите
Дата: 18.12.2021 00:00
Медия: Дневник

Програмата #YouthEmpowered на "Кока-Кола ХБК България" съществува вече повече от 5 години. Разкажете ни
повече за това какви цели си поставяте с нея и как се разви тя за този период?
- #YouthEmpowered стартира пилотно през 2017 г. във всички 28 държави, част от "Групата Кока-Кола ХБК", като си
постави амбициозната цел да подпомогне работоспособността на 1 милион младежи. В България дълги години
преди началото на програмата компанията реализираше множество инициативи в подкрепа на образованието на
младежите, а създаването на #YouthEmpowered беше естествено продължение на тези усилия. В момента заедно
с нашите партньорски организации и доброволци полагаме постоянни целенасочени усилия в посока споделяне
на знания, които да са адекватни на настоящата реалност, и развиване на умения, които да направят младежите
конкурентоспособни на пазара на труда през следващите години. По този начин целим да подпомогнем
повишаването на работоспособността на младите хора на възраст между 16 и 26 години и да създадем устойчива
връзка между тях и бизнеса, което е нещо, притежаващо силата да създаде истинска промяна в бъдеще. Именно
това е причината да насърчаваме участието на доброволци в #YouthEmpowered. Благодарни сме на всички наши
колеги от системата на "Кока-Кола" в България, които даряват своето време, за да споделят експертния си опит, но
и на всички преподаватели, специалисти от неправителствения сектор, предприемачеството, медиите и други,
които припознават тази кауза и се включват активно в нея.
Как се разви интересът на колегите ви към програмата през годините?
- За тези пет години голямото развитие на програмата освен по отношение на младежите, които подкрепяме, е
именно в интереса от страна на доброволците. Това се случи някак естествено и предопредели цялостната
стратегия и партньорствата, които реализираме като част от нея. До момента над 300 доброволци са споделили
своите знания в #YouthEmpowered. Времето, което те са инвестирали, за да обучат над 16 000 младежи, се
равнява на 493 работни дни. Страхотно признание за усилията на всички тях е наградата, която получихме преди
няколко седмици - "Най-добра доброволческа програма" от конкурса "Корпоративен дарител" на Български
дарителски форум, с домакин президентът на Република България. Нашите ментори никога не търсят внимание, а
правят всичко със сърцето си и именно затова, дори и без да е търсено от тях, това признание е толкова ценно.
Ставаме ли по-склонни като общество да участваме в доброволчески каузи и колко е важен личният пример?
- Вярвам, че личният пример е от изключително значение, най-вече когато говорим за доброволчество. Найценното, което можем да дарим, е времето си и ако някой го прави, несъмнено вярва в каузата, за която го прави.
И именно това е водещото в личния пример - когато околните видят, че даряваш времето си и знанията си за нещо,
в което виждаш смисъл, за тях е много по-лесно да открият смисъл, да намерят време и да се вдъхновят да
помагат. Никога няма да забравя последния път, в който доброволствах - за първи път заедно с дъщеря ми, която
е на 6 години - и удовлетворението, което ми донесоха тези 4 часа, прекарани заедно с нея в помощ на
бездомните животни. Мисля, че доброволният труд дава точно толкова (а вероятно и повече) на този, който полага
усилия, колкото и на самата кауза. Това е осезаемо и смятам, че в последните години българите са много посклонни да участват в доброволчески инициативи и да виждат промяната, която те самите могат да създадат.
Колко е важна ролята на институциите и партньорите в подобен тип програми?
- Партньорствата с институции, неправителствени организации, бизнес и експерти са от огромно значение за
всички инициативи в подкрепа на обществото, без значение в каква точно сфера са те. Партньорите играят
съществена роля, защото чрез експертния си опит те изграждат програми, които да са устойчиви, смислени и да
постигат резултати. В програмата ни #YouthEmpowered си сътрудничим с няколко ключови партньора, чрез които

успяваме да търсим и намираме нови формати, отразяващи промените в поколенията и дори начините на
възприемане на информация от днешните младежи. "Джуниър Ачийвмънт България" е с нас още от преди
началото на тази програма, както и нашите партньори от "Заедно в час". През 2020 г. част от #YouthEmpowered
семейството стана SoftUni Digital, а тази година вече имаме и партньорство, в което младежи помагат на младежи
- чрез подкаста "От А до Я", който е част от мрежата на Teen Station и в който младите хора са свободни да задават
именно въпросите, които ги вълнуват тук и сега.
Подкрепата ви за младите хора е част от цялостната ви стратегия за устойчиво развитие. Как ще се развива тя през
следващите години?
- Групата на "Кока-Кола ХБК" има дълга история по отношение на устойчивото развитие и поставянето на
амбициозни цели, което е основно предопределено и от характера на нашия бизнес. Тези цели засягат
въглеродните емисии, понижаването на употребата на вода, рециклирането, здравето и безопасността на нашите
колеги, многообразието и грижата за младите и околната среда. Преди по-малко от два месеца обявихме и своя
ангажимент за постигане на нетни нулеви емисии по цялата си верига на стойност до 2040 г. Нашите усилия в тази
насока не са нещо ново - само през последното десетилетие намалихме директните емисии наполовина, като
имаме предвид всеки аспект, в който компанията работи - от офисите, през производствените центрове до пазара.
Вярваме, че сме на прав път, а доказателство за това е и фактът, че "Кока-Кола ХБК "беше обявена за найустойчивата компания за напитки в света за 2020 г. според индекса "Дау Джоунс". Усилията са непрекъснати, както
е непрекъсната и веригата ни на производство и доставки - целите ни са дългосрочни и устойчиви, а нашите
клиенти и партньори са важна част от това пътешествие.

Заглавие: Базар в Хасково помага за кабинет по репродуктивна медицина
Дата: 18.12.2021 10:40
Медия: Vratsa GUIDE

Благотворителен коледен базар, средствата от който ще отидат за създаването на кабинет по репродуктивна
медицина в Хасково организира областна администрация. Така тя ще подпомогне проекта "Събуждане" на
фондация "Искам бебе".
Благотворителният коледен базар ще бъде открит на 22 декември пред сградата на Областна администрация със
съдействието на РУО учебни заведения, съпричастни към каузата. Възпитаници от училища в региона ще вземат
участие в коледния базар, като предоставят картички, сувенири и сладкарски изделия, изработени от тях.
Демографската криза в България и безплодието са проблем, пред който са изправени хиляди двойки, мечтаещи
за рожба. Затова областният управител инж. Минко Ангелов и неговият екип заедно с фондация "Искам бебе" ще
работят всеотдайно в подкрепа на нуждаещите се двойки.
Създаването на кабинет по репродуктивна медицина в областния град ще бъде само крачка към сбъдването на
мечтата на десетки семейства от региона за дете. Нуждаещите се ще получат лесен и бърз достъп до специалисти
и ще си спестят дълги пътувания до по-големите градове в страната, уверени са инициаторите.

Заглавие: Прилепите и климатичните промени – опазване на застрашени видове в едно различно бъдеще
Дата: 19.12.2021 15:01
Медия: OFFNews

Наблюдава се тенденция за намаляване на числеността на много видове прилепи по света, а 988 вида прилепи се
нуждаят от консервациоони дейности или са слабо проучени
Човешките дейности са предизвикали значителни промени в околната среда за кратък период от време, a
драстичната промяна на местообитанията е основна причина за настоящата загуба на биологичното
разнообразие. Докато изменението на околната среда, включително на климата, е типично за всички екосистеми
в геоложки мащаби, сегашната скорост и степента на промените, предизвикани от човешката дейност, надхвърля
толерантността на много видове. Промените в температурите биха имали различен ефект върху различните
видове прилепи, което е свързано със специфики в техните хранителни ниши, предпочитание към определени
местообитания и екологични изисквания по време на размножителния период. От друга страна, различните
популации на видовете в различните част на света ще усещат промените в различен мащаб, поради спецификата
на екосистемите и степента на очакваните промени.
Прилепите съставят около една трета от видовете бозайници в България и Европа и са ключови за здравето на
екосистемите, тъй като регулират числеността на насекомите, от които и вредители по земеделските площи.

Всички представители на разреда се ползват с най-висок природозащитен статус и попадат под опеката на редица
закони и споразумения. Според Червения списък на IUCN (2021 г.), 15% от видовете прилепи в световен мащаб
попадат в категорията застрашени, а 17% са с неопределена IUCN категория поради недостиг на данни и липса на
систематичен мониторинг за разпространението на тези видове. Наблюдава се тенденция за намаляване на
числеността на 16 европейски вида, а за други 18 вида тенденцията е неизвестна.
Комбинацията от изменението на климата, загубата на местообитанията и обезлесяването има потенциал да
повлияе негативно на размерите на прилепните популациите в Европа.
Мониторинг в пещерата Парниците, едно от най-важните прилепни убежища в Европа. В нея се помещава колония
от видовете пещрни дългокрили, която през зимата достига 70 000 индивида.
Уязвимият статус на редица видове прилепи и всички потенциални рискове, свързани с глобалните климатични
промени, налагат обединените изследователски усилия на прилепни изследователи от цяла Европа и поставиха
началото на COST акцията CLIMBAT Превантивните мерки за опазването на прилепите са от основно значение, за
да се избегне влошаване на техния природозащитен статус и да се осигури дългосрочно оцеляване на техните
популации.
Климатичните промени ще доведат до промяна в биогеографията на европейските видове прилепи, промяна в
обилието, разпространението и жизнения цикъл на насекомите плячка за тях, както и промяна в зимното и
размножителното поведение.
Промени в биогеографията на европейските видове прилепи
Наблюдаваните в момента промени в биогеографията (Uhrin et al., 2015) на някои европейски видове прилепи ще
доведат до нови предизвикателства, свързани с управлението на защитените територии на континента. Например,
за да изпълняват адекватно своите функции, последните ще трябва да изместят своите граници, но това невинаги
е лесно осъществимо. От друга страна, видовете, които успеят да колонизират нови области, ще създадат и нови
екологични взаимоотношения, които могат да променят взаимодействията и основните процеси в екосистемите по
непредсказуеми начини (Walther et al., 2002). Сегашното природозащитно състояние на някои видове ще претърпи
промени, като това се отнася особено за бореалните и умерените видове прилепи, които вероятно ще бъдат
негативно засегнати. Имайки предвид само биоклиматичните условия, ареалът на няколко средиземноморски
вида ще продължи да се разширява. Като цяло, прогнозите са броят на застрашените видове прилепи да се
увеличи до края на настоящия век, дори без да се вземат предвид последиците от промените във
взаимодействиствията между видовете и екосистемите. Само с прилагането на превантивни мерки за смекчаване
на изменението на климата, в комбинация с ефективно управление на местообитанията можем да избегнем
възможните негативни сценарии.
Промени в обилието на насекоми и хранителния спектър на прилепите
Обилието на хранителните ресурси е от съществено значение за активността на прилепите (Wang et. Al. 2010).
Всички прилепи от континентална Европа са насекомоядни и тяхната активност зависи от активността на
ектотермната им плячка, която е пряко свързана с температурата на средата. Ниските температури намаляват
активността на летящите насекоми, а продължителните периоди на застудяване забавят физиологичното
развитието на много от тях (Anthony et al. 1981). Летателната активност на прилепи е най-висока при температури
над 10°С (Park et al., 2000), което съвпада с активността на насекомите. Голяма част от изследователските усилия
за определяне на влиянието на климатичните промени върху насекомите са насочени към определяне на ефекта
на локалните температури върху отделните популации. В ревю по темата Boggs (2016) обобщава, че средните
стойности на температурите, честотата и продължителността на екстремните климатични събития, локалните
адаптации, пластичността и дисперсионните способности на отделните популации са от съществено значение за
определянето на евентуалните промени, които ще настъпят в обилието и разпространение на насекомите в
Европа.
Увеличението на количествата на валежите в някои части на Европа се предвижда да доведе до увеличение на
биомасата на насекомите от разреда на двукрилите (Diptera) и пеперудите (Lepidoptera) (Frick et al. 2010). От друга
страна, дъждът потиска тяхната летателната активност, което ги прави по-недостъпни за видовете прилепи, които
ловуват в полет (Anthony et al. 1981). Дори малки промени в синхронизацията на развитието на някои насекоми с
годишната прилепната активност биха направили летящите бозайници уязвими и би се отразило негативно на
тяхното оцеляване (Scheel et al., 1996). Видовете, които използват разнообразни ловни стратегии, ще са попластични и по-слабо засегнати от тези проблеми. Такъв пример е Водният нощник Myotis daubentonii, чийто полет
и ловна активност не се влияят силно от температурите или разпространението на насекомите (Boonman et al.,
1998; Ciechanowski et al., 2007).
Събиране на проби гуано от зимната колония в пещерата Орлова чука. Българските учени изследват промените в
диетата на прилепите през зимата. Снимка: Александър Николов, БФБ Game ON
Друг физиологичен проблем свързан с климатичните промени са по-честите и продължителни суши, които
намаляват водните ресурси за прилепите и могат да доведат до сериозна дехидратацията. Крилната мембрана на
прилепите със своята голяма площ води до увеличени загуби на вода и съответно до по-честа дехидратация при
прилепите в сравнение с бозайници със сходни размери (Chruszcz & Barclay 2002). Това може да има пагубни

ефекти върху видове, които обитават райони с ниски нива на годишните валежи. При тях не се наблюдават
адаптации свързани с концентриране на урината и тези видове зависят от наличието на постоянни водни ресурси,
в близост до техните убежища (Adams & Hayes, 2008). Отдалечаването на хранителните местообитания и местата
за водопой, вследствие на фрагментирането на местообитанията, води до значителни енергийни загуби и може да
повлияе върху репродуктивния успех на прилепите. Кърмещи женски произвеждат мляко, което е съставено от
76% вода (Adams 2010) и са изправени пред голяма заплаха от дехидратация. Адамс и Хейс (2008) наблюдават, че
кърмещите женски посещават местата за водопой 13 пъти по-често от нерепродуктивните женски. Под риск, пряко
свързан с изхранването и климатичните промени, са прилепите, обитаващи райони, в които вероятно ще се
увеличават продължителните сухите периоди, както и прилепите, които улавят плячката си във въздуха, поради
зависимостта си към активността на летящите насекоми.
Промени по отношение на хибернацията
Начинът на живот на прилепите, свързан със струпването им в големи летни и зимни колонии, ги прави особено
уязвими към нововъзникващи промени. Много прилепи са факултативни хетеротермни животни, което означава, че
са способни драматично да редуцират температурата на тялото си и метаболизма си, състояние известно като
торпор (Speakman & Thomas, 2003; Geiser, 2004). Торпорните състояния могат да бъдат кратковременни или да
продължат няколко дни. По този начин прилепите преживяват неблагоприятните климатични условия и/или
редуцираното количество хранителни ресурси. По време на хибернация прилепите изпадат в дълги периоди на
дълбок торпор, които могат да продължат няколко седмици и се редува с кратки периоди на събуждане (Brigham,
1987; Ransom, 1990; Thomas, 1995; Parck et al., 2000). Прилепите изразходват около 70 – 80% от зимните си
енергийни запаси по време на излизанията си от състояние на торпор (Kayser 1953). Поддържането на
дълготрайно състояние на торпор е ключово за оцеляването на прилепите през зимния сезон (Németh et al. 2009).
Интензитетът на метаболизма при прилепите по време на хибернация може да падне под 5% от този през
активния сезон. Някой прилепи намаляват телесната си температура до 2 ºС (Geiser, 2004). Всички видове
прилепи имат оптимална температура за хибернация, при която изразходването на енергия е минимизирано.
Прилепите, зимуващи при по-студени условия изразходват повече енергия за събуждане и по-малко по време на
торпор и обратното (Geiser, 2004). Струпването в големи колонии намалява енергийните разходи, но увеличава
риска от предаване на зарази. Високата влажност в убежището намалява загубата на вода чрез изпарение, но
създава и по-добри условия за развитие на инфекции (Warnecke et.al., 2012). Изборът на убежище с определена
температура зависи от размера на тялото и конкретното състояние на организма (Geiser, 2004).
Хиберниращи индивиди от вида голям подковонос. Снимка: Ния Тошкова
Глобалните климатични промени ще окажат подчертано влияние на поведения, които пряко се повлияват от
температурата, каквото е и хибернацията при прилепите.
Съкращаването на хибернационния период заради затоплянето на климата доказано намалява годишните нива
на преживяемост
на зимуващите бозайници (Brook 2008). На места в Европа хибернационен период не се наблюдава, а
раждаемостта на малките се случва много по-рано от нормалното, като при някой видове се измества през месец
февруари (Rebelo, pers. com.). Доказано е, че женските, които остават активни през цялата зима, не са в състояние
да развият нормална бременност при вида Ръждив вечерник Nyctalus noctula (Panyutin, 1963), което може да се
отрази негативно на оцеляването на вида. В рамките на едно и също място периодът на раждане може да варира
от 12 дни до 5,5 седмици. Променливостта на този период е свързана с въздействието на околната среда върху
бременността или времето на овулация. Основна причина за недостига на информация е свързана с това, че
мониторинговите дейности събират информация само за моментното състояние на колониите, а посещенията на
значимите прилепни местообитания рядко надвишава веднъж на сезон. Изследователските усилия на
българските прилепари са насочени върху определянето на зимната активност на колониите прилепи от найзначимите пещери за тях в България.
Докато биоразнообразието продължава да намалява в световен мащаб, основно предизвикателство е да
разберем как глобалните промени в околната среда ще повлияят този процес. Така можем да предскажем и да се
подготвим за последиците и бъдещите опасности за опазването на биологичното разнообразие.
Изменението на климата ще доведе до нов натиск за естествен отбор.
Зачестяването на сушите и екстремните събития, дължащи се на повишаването на температурата, принуждава
много видове да емигрират в търсене на подходящи условия. Загубата на местообитания и промените в
земеползването ще засилят този натиск и ще ограничат движението на животните, както и тяхната способност да
колонизират нови територии. Дали видовете могат да отговорят на тези заплахи, зависи от тяхната чувствителност
към промените, способността им да се адаптират към новите условия на околната среда, както и от скоростта и
големината на промяната. Тъй като отговорите на видовете към променящата се среда зависят от множество
фактори, изучаването им изисква комбинация от методи от различни научни области и дисциплини, както и
дългосрочни набори от данни.
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Източник: Прилепите и климатичните промени – опазване на застрашени видове в едно различно бъдеще,
Климатека
Авторът Ния Тошкова e докторант към Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания към БАН.
Дисертацията ѝ изследва как климатичните промени се отразяват на прилепите. Има опит в изследователски
групи на Института Макс Планк и Смитсониън в Панама, Хаваи, Германия, Индонезия и Франция. Подкрепена е с
престижните докторантски стипендии на Фондация Карол Знание и Българска Фондация Биоразнообразие. Ния е
посланик на климатичните промени, повече за нея можете да научите тук.

Заглавие: 1 114 лв. от благотворителния базар на "Искам бебе" в Димитровград
Дата: 20.12.2021 08:33
Медия: Haskovo.Live

1 114 лв. бяха събрани по време на благотворителния коледен базар на фондация "Искам бебе" в Димитровград.
Той се проведе през почивните дни на Неделен пазар под надслов "Дари рождество".
В инициативата се включиха дарители, първокласници от ОУ "Алеко Константинов" с ръководител Боряна Петрова,
както и техните родители.
На базара се предлагаха коледни сувенири и ръчно изработени изделия. Събраните средства ще се използват в
помощ на двойка с репродуктивни проблеми, съобщават от фондацията.
Благотворителен базар в Димитровград, за да се роди дете

Заглавие: ТЕЦ "КонтурГлобал Марица Изток 3" зарадва с коледни подаръци стотици деца в нужда
Дата: 20.12.2021 11:15
Медия: Publics

В навечерието на най-светлите християнски празници, ТЕЦ "КонтурГлобал Марица Изток 3" осигури персонални
подаръци на 218 малчугани и юноши в пет социални организации в Стара Загора и Гълъбово. Служители на
компанията сами опаковаха и отнесоха подаръците в Дневния център за деца и младежи с увреждания, гр.
Гълъбово, в Центрове за настаняване на деца и младежи, лишени от родителска грижа, Кризисен център
"Самарянска къща", който приютява деца и жени, жертви на насилие, както и във Фондация "Мисия Криле" в Стара
Загора.
"За съжаление, не всички деца имат уютен дом и камина, пред която да очакват идването на Дядо Коледа. Затова
всяка година в нашата компания се стремим да създадем поне малко празнично настроение и енергия на
малчуганите, които са в неравностойно положение или лишени от семейна грижа. Няма по-голяма награда и
удовлетворение от усмивките по детските лица", разказва Надя Синигерска – Бохорова, мениджър "Комуникации и
КСО" в компанията. Подаръците са съобразени с нуждите на децата и са предварително обсъдени с
ръководителите на организациите. За по-малките те включват козметичен комплект в раничка и плюшена играчка
с лакомства, а за младежите над 13 годишна възраст – козметични комплекти и лакомства.
В допълнение тази година ТЕЦ "КонтурГлобал Марица Изток 3" осигури и 100 спални комплекта на тези от
организациите, в които децата и живеят. Компанията се нарежда сред най-големите работодатели и най-щедрите
дарители в района на Стара Загора и Гълъбово, където е базирана топлоелектрическата й централа. През
последните години "КонтурГлобал Марица Изток 3" е отделила почти 5 млн. лева за проекти в полза на
обществото. Основната част от средствата се насочват за помощ на местните общности. "КонтурГлобал Марица
Изток 3" притежава и управлява първата топлоелектрическа централа на лигнитни въглища в Югоизточна Европа,
която работи в пълно съответствие с най-високите европейски стандарти за безопасност на труда и опазване на
околната среда.
Централата произвежда средно 10% от електроенергията в България, използвайки местни енергийни източници и
така допринася за гарантиране на енергийната сигурност и независимост на страната. Над 1,4 млрд. лева са
инвестирани за гарантиране надеждната работа на централата и в мерки за опазване на околната среда и
безопасността на труда. Акционери са международната енергийна компания ContourGlobal (73%) и Националната
електрическа компания (27%).

Заглавие: Клиентите на УниКредит Булбанк могат да правят преводи помежду си по мобилен номер
Дата: 20.12.2021 12:18
Медия: Инвестор.БГ

Новата функционалност на Булбанк Мобайл предлага значително улеснение, като отпада нуждата от
въвеждане на IBAN и е без такса до края на февруари 2022
Клиентите на УниКредит Булбанк вече могат да правят парични преводи помежду си, без да въвеждат IBAN,
благодарение на новата функционалност "Превод по мобилен номер". Единственото необходимо, за да се
използва функционалността, която е насочена към индивидуалните клиенти на банката, е и двете страни
(наредителят и получателят на превода) да имат активен мобилен номер, регистриран в Булбанк Мобайл, и сметка
в лева с активни права.
Разработването на "Превод по мобилен номер" е в отговор на нарастващия брой вътрешнобанкови преводи – с
над 70% през последните две години. За същия период сериозно увеличение има при всички показатели на
мобилното банкиране на УниКредит Булбанк, което скоро навърши 10 години и по този повод организира
специална кампания в подкрепа на "Българската Коледа", която има за цел да събере 10 хиляди лева.
Прогнозата на експертите на банката в развитието на дигиталните канали е, че новата функционалност много
скоро ще стане сред най-предпочитаните от потребителите на "Булбанк Мобайл". За момента, според статистиката
на банката, най-използвани са: справката за наличност по сметка, преводите през Булбанк Мобайл, плащането
чрез дигиталния портфейл, вграден в приложението, и плащането на комунални сметки. Прави впечатление, че
съществено нараства делът на клиентите, които ползват мобилното банкиране за транзакции, а не просто за
проверка на сметките си.
Важно за всички клиенти на банката е, че до 28.02.2022г. могат да се възползват от промоционална кампания, в
която могат да направят превод по мобилен номер към други клиенти на банката без такса.
Активирането и извършване на превод стават бързо и лесно, през меню "Плащания" >> "Превод" >> "Превод по
мобилен номер". Всеки, който вече е активирал новата функционалност, може да избере получател от наличните
телефонни номера в своя смартфона, като тези получатели също трябва вече да са преминали през процес на
активиране.
Допълнителна информация за наличните функционалности и възможности на Булбанк Мобайл можете да
откриете на сайта на банката, както и в YouTube канала на Уникредит Булбанк.
По статията работи: Екип на Investor.b g
Заглавие: Йотова към доброволци: Връщате вярата в добродетелите
Дата: 20.12.2021 17:14
Медия: Vratsa GUIDE

"Вие връщате вярата в добродетелите и рисувате по-красивия образ на нашето общество. Той не е агресията,
дебелите стени помежду ни, омразата и девалвиралите от прекомерна употреба думи. Добротворчеството е
образът на обществото ни." С тези думи вицепрезидентът Илияна Йотова поздрави участниците в годишните
награди "Доброволческа инициатива 2021". Конкурсът се провежда от 2011 г. от "Национален алианс за работа с
доброволци" и Фондация "Лале". В тазгодишното издание участваха 33 инициативи, като по традиция бяха
отличени три от тях.
"На Игнажден Господ изпрати добри хора в президентската институция. Днес е празник на хората с големи сърца,
поощрение за хората със светли души, които посвещават от своята енергия и време да творят добро за другите.
Доброволчеството няма цена, най-голямото признание за него са усмивката, погледът и думите на благодарност",
изтъкна Илияна Йотова.
Вицепрезидентът благодари на "Национален алианс за работа с доброволци" и Фондация "Лале", на всички
доброволци за това, че възпитават децата и младите хора в човеколюбие и добротворство. Повече чудеса в душите
и делата пожела Йотова в навечерието на Коледните празници.
Отличените инициативи на официалната церемония са: Инициатива "Средногорски добротворец" за опазване на
околната среда – група ученици от СУ "Св. Паисий Хилендарски", гр. Златица; Инициатива "Старото читалище" –
ОНЧ "Св. св. Кирил и Методий - 1905", гр. Велинград; Доброволци за реакция при бедствия, аварии и катастрофи –
Сдружение "Аварийно Спасяване Пловдив".
Заглавие: ТЕЦ "КонтурГлобал Марица Изток 3" зарадва с коледни подаръци стотици деца в нужда
Дата: 20.12.2021 12:00

Медия: 3е news

В навечерието на най-светлите християнски празници, ТЕЦ "КонтурГлобал Марица Изток 3" осигури персонални
подаръци на 218 малчугани и юноши в пет социални организации в Стара Загора и Гълъбово.
Служители на компанията сами опаковаха и отнесоха подаръците в Дневния център за деца и младежи с
увреждания, гр. Гълъбово, в Центрове за настаняване на деца и младежи, лишени от родителска грижа, Кризисен
център "Самарянска къща", който приютява деца и жени, жертви на насилие, както и във Фондация "Мисия Криле"
в Стара Загора.
"За съжаление, не всички деца имат уютен дом и камина, пред която да очакват идването на Дядо Коледа. Затова
всяка година в нашата компания се стремим да създадем поне малко празнично настроение и енергия на
малчуганите, които са в неравностойно положение или лишени от семейна грижа. Няма по-голяма награда и
удовлетворение от усмивките по детските лица", разказва Надя Синигерска – Бохорова, мениджър "Комуникации и
КСО" в компанията.
Подаръците са съобразени с нуждите на децата и са предварително обсъдени с ръководителите на
организациите. За по-малките те включват козметичен комплект в раничка и плюшена играчка с лакомства, а за
младежите над 13 годишна възраст – козметични комплекти и лакомства. В допълнение тази година ТЕЦ
"КонтурГлобал Марица Изток 3" осигури и 100 спални комплекта на тези от организациите, в които децата и
живеят.
Компанията се нарежда сред най-големите работодатели и най-щедрите дарители в района на Стара Загора и
Гълъбово, където е базирана топлоелектрическата й централа. През последните години "КонтурГлобал Марица
Изток 3" е отделила почти 5 милиона лева за проекти в полза на обществото. Основната част от средствата се
насочват за помощ на местните общности.
"КонтурГлобал Марица Изток 3" притежава и управлява първата топлоелектрическа централа на лигнитни въглища
в Югоизточна Европа, която работи в пълно съответствие с най-високите европейски стандарти за безопасност на
труда и опазване на околната среда. Централата произвежда средно 10% от електроенергията в България,
използвайки местни енергийни източници и така допринася за гарантиране на енергийната сигурност и
независимост на страната. Над 1,4 милиарда лева са инвестирани за гарантиране надеждната работа на
централата и в мерки за опазване на околната среда и безопасността на труда. Акционери са международната
енергийна компания ContourGlobal (73%) и Националната електрическа компания (27%).

Заглавие: Ясни са победителите в конкурса "Предприемач в науката" на фондация Карол Знание
Дата: 20.12.2021 23:55
Медия: Информационен портал за неправителствените организации

Хирургът д-р Мариела Василева-Славева и инженерът Калин Николов са победителите в конкурса "Предприемач в
науката" на фондация Карол Знание. Всеки от тях ще получи по 15 000 лв. COSMOS – първата българска
виртуална биобанка за туморни тъкани – това е проектът на д-р Мариела Василева-Славева, хирург, с докторска
степен от 2016 г. Работи в екип с доц. Ангел Йорданов, който тази година е създал биобанка за гинекологични
тумори в Медицинския университет в Плевен. Заедно планират стартъп, с който да реализират проекта за
национална виртуална биобанка за туморни тъкани. Идеята ѝ се ражда преди около две години, когато е на
изследователска работа в EXTRO-lab, Катедра по онкология и лъчетерапия на Медицински университет Инсбрук,
Австрия.
Другият награден проект е Decarbonizer – на мисия за по-ниски емисии, на докторанта от Технически университет
Варна инж. Калин Николов. Той е съосновател на стартъп Техноватори. С екипа разработват система за
производство на оксиводород, който ще бъде инсталиран в двигатели с вътрешно горене. До момента компанията
е създала няколко оксиводородни клетки, с които се постига намаляване на обема на отработените газове и
консумацията на гориво. Основната цел на разработката е внедряването на такива системи в корабни двигатели.
Тази година темата на програмата Предприемачи в науката на фондация Карол Знание беше Impact Investing и в
конкурса се състезаваха 13 проекта с позитивно въздействие върху обществото или околната среда. Това беше
четвъртото издание на програмата за млади учени Предприемачи в науката. С последните две отличия
наградените проекти са вече шест, а стартъпите, вдъхновени от програмата – четири. Сред тях е и
експериментално конструкторско бюро Фотоника, което изгражда планетариум Андромеда.
Настоящият носител на наградата, д-р Росен Иванов също разработва въздействаща технология - иновативно
пречистване на отпадъчни води с паралелен добив на зелена енергия за промишлеността и дома.
За първи път тази година парични награди на конкурса връчи и фондация "Лъчезар Цоцорков", която отличи 5
проекта с по 2000 лв. Фондация ГИС-Трансфер Център предоставя непарични награди за три проекта –
менторска подкрепа.

Заглавие: "Успелите деца на България" очакват новите претенденти
Дата: 22.12.2021 10:13
Медия: Благоевград Утре

Фондация "Димитър Бербатов" започва кампания за номинации на най-изявените през 2021 година ученици
Фондация "Димитър Бербатов" обявяви за открита кампанията за номинации на най-изявените през 2021 година
ученици https://dberbatov.org/nagradi Споделяйте, номинирайте - да попълним заедно Клуб 2021 на Фондация
"Димитър Бербатов"! Краят на номинирането е на 7 февруари 2022 г. (17.00 часа българско време) Можете да
номинирате ученици от І до ХІІ клас в български училища (в страната или в чужбина), които имат изяви и
удостоверени успехи (валиден поименен документ) през 2021 г. в областта на изкуствата, науката или спорта.
Детето трябва да е ученик в момента на спечелване на отличието. Ето защо могат да бъдат номинирани студентипървокурсници, които са спечелили отличие като ученици в последен клас в рамките на 2021 г. Както и
първокласници, но ако отличието е спечелено след 15.09.2021 г.
В номинациите се вписва актуалният клас, в който е детето в настоящия момент (учебната 2021/2022 г.).
Отново е предвидена възможност да бъде връчено специално отличие за ръководител (музикален педагог, научен
ръководител, треньор или др.), който има най-много деца с постижения или пък дете с особено голямо
постижение през годината. Той не се номинира отделно, а журито, ако прецени, ще го избере на база
постиженията на "неговите" деца, които са номинирани за нашите Награди 2021.
Може да номинират родители, близки, учители, съученици, съседи, самите ученици – абсолютно всеки (който има
възможност да удостовери успеха и да приложи декларация за съгласие от страна на родител) може да номинира
едно или повече деца - ученици, наградени през 2021 г. в областта на изкуствата, науката или спорта.
Независимо кой номинира, той трябва да осигури и декларация-съгласие за обработване на лични данни,
подписана от родител (съгласно правилата на ЕС за защита на лични данни - GDPR).
Един човек може да номинира повече от едно дете.
Едно дете може да бъде номинирано в повече от една област.
Едно дете може да бъде успешно номинирано в една област само веднъж.

Заглавие: Фондация "Биоразнообразие" финансира студентски дипломни работи в областта на климатичните
промени
Дата: 22.12.2021 12:03
Медия: Радио София

Фондация "Биоразнообразие", за десета година, ще финансира студентски дипломни работи в областта на
климатичните промени и техния ефект върху биологичното разнообразие и обществото ни. Мoгат да кандидатсват
студенти от всички специалности от сферата на биологичните науки, през комуникация, социални дейности,
политически науки и икономика.
Все по-видими са промените в природата, но в същото време се появяват все повече инициативи и кампании,
свързани с опазването nа околната среда, каза в студиото на Радио София Йорданка Динева от Фондация
"Биоразнообразие.
"Още от началото на съществуването на нашата организация се стараем да подкрепяме под различна форма
младите хора. Направили сме няколко различни направления в конкурса за дипломни работи и тъй като темата за
климатичните промени е много комплексна и засяга различни сфери на нашия живот, всъщност различни
специалности могат да се припознаят и да изследват някои от аспектите на влияние на климатичните промени",
добави Йорданка Динева.
В конкурса могат да участват дипломанти от всички български висши учебни заведения - бакалаври, магистри и
докторанти.
Подробности можете да чуете в звуковия файл
Заглавие: Коледен базар в Хасково събира средства за кабинет по репродуктивна медицина
Дата: 22.12.2021 12:51
Медия: Дарик Нюз

Коледен благотворителен базар в Хасково събира средства за кабинет по репродуктивна медицина, който ще

бъде първият в областта.
Организатори на традиционната инициатива преди Рождественските празници са областната администрация,
Регионалното управление на образованието и фондация "Искам бебе".
Във фоайето и пред сградата на областната управа са разположени щандове и маси, на които 25 учебни
заведения от областта излагат играчки, коледна украса, кулинарни произведения и ръкоделия.
Граждани също се включиха към инициативата. "С реализирането на този кабинет десетки млади двойки от
региона ще получат подкрепа и ще имат възможността да сбъднат своята мечта за рожба", каза на откриването на
базара областният управител Минко Ангелов.
Той благодари на участниците, изложили свои произведения.
Заглавие: Учебна кухня "Надежда" беше отличена от Министерство на труда и социалната политика
Дата: 22.12.2021 13:36
Медия: Столица Бг

11 социални предприятия бяха отличени от Министерство на труда и социалната политика в конкурса за
Годишната национална награда за социална иновация, който се проведе за седми пореден път. В категория
"Социални иновации, свързани със социално включване" беше отличен проектът "Учебна кухня Надежда",
съобщават от районната администрация.
Социалното предприятие към Фондация "Светът на Мария" е инициатор за създаването на учебната кухня, а
"Надежда" е най-новият им проект.
Учебна кухня "Надежда" е иновативно пространство за предоставяне на социални услуги в професионална среда.
Моделът е базиран на френската практика за социално и трудово включване на хората с интелектуални
затруднения. Потребителите на центъра получават възможност за обучение в трудови и социални умения и ще
бъдат подкрепени за бъдещата си житейска и трудова реализация.
Проектът разполага с предоставени помещения за безвъзмездно ползване от Столичната община— част от
кухненския блок на бившия Дом за деца, лишени от родителски грижи "Асен Златаров", в кв. "Надежда". Фондация
"Светът на Мария" събира средства за ремонт на предоставените помещения и за закупуване на съвременно
професионално кухненско оборудване.

Заглавие: НАП и ОББ дариха електрокардиограф на болницата в Кърджали
Дата: 22.12.2021 14:22
Медия: asenovgrad.net

Офисът на Националната агенция за приходите и "Обединена българска банка" АД в Кърджали дариха средства за
закупуването на електрокардиограф за нуждите на най-голямото болнично заведение в областта МБАЛ "Д-р Атанас
Дафовски"АД. Съвместната инициатива за набиране на средствата стартира в двете институции в началото на
декември, като идеята е дарението да се случи в навечерието на Коледните празници. "Стартирахме тази
дарителска инициатива, за да подкрепим както медиците от нашата многопрофилна болница, но така и с
подкрепа и грижа към всички жители от областта, които имат нужда от лечение. Благодаря на всички служители от
офиса на приходната агенция тук и от банката, която е и наш партньор за проявената солидарност. Вярваме, че
всяка добрина оставя след себе си следа – това се опитваме да правим чрез такива каузи и действия в ползва на
общността. Последните две години, които преминаха под знака на световна пандемия, ни показаха кои са важните
неща в живота и ни накараха да ги ценим. Наистина няма по-голямо удовлетворение от това да помогнеш за
спасяването на човешки живот ", каза директорът на офиса на приходната администрация в Кърджали г-жа Елван
Гюркаш.
Г-жа Христина Тодорова, директор на "Обединена българска банка" АД в Кърджали пожела, на хората с бели
престилки здраве и късмет да ги съпътства занапред, за да помагат на хората, които имат нужда от помощ!
Проф.д-р Тодор Черкезов , благодари за направеното дарение и подчерта, че този апарат ще послужи за
диагностициране ритъмни и проводни нарушения на сърцето, различни усложнения , който COVID-19 предизвиква
в сърдечно –съдовата система ." С този дарителски жест , за пореден път доказахте своята съпричастност и
човеколюбие " се обърна към дарителите проф. Черкезов и пожела на всички наши съграждани и дарители много
здраве и светли празници!
Надя Зидарова

Заглавие: Фонд "Нашите родители": Когато вместо тъга и забрава, има музика и изкуство
Дата: 23.12.2021 08:31
Медия: BCause

В края на годината искаме да ви стоплим с още един разказ за прекрасната инициатива на фондация
"Състрадание Алцхаймер".
С помощта на средствата от фонд "Нашите родители", предоставени от фондация BCause, общо 106 възрастни
души с деменция: 44 от дома в Разград и 62 от дома в Казанлък, получиха възможност за радост и допир до
изкуството, което да им върне поне за малко усещането за смисъл.
Проведоха се специални арт и музикални сесии, съобразени с потребностите и възможностите на хората, бяха
взети предвид техния предишен начин на живот и професии. Всяка терапевтична сесия бе посветена на
определена тема и виртуално посещение.
Терапевтичните арт сесии с Мариана Петрова бяха организирани и проведени поотделно с двата дома за
дементно болни хора в Разград и Казанлък и включваха:
Виртуално посещение на Франция и Музея Лувър
Виртуално посещение на Националната художествена галерия
Виртуално посещение на Италия и Галерия Уфици
Виртуално посещение на Русия и Ермитажа
Виртуално посещение на Великобритания и Националната галерия в Лондон
Виртуално посещение на България и Градска художествена галерия – Варна
Виртуалната разходка в музеите включваше кратко представяне на историята на музея и показване на 3-4 поизвестни произведения от колекциите му. Подбраните музеи имат добре структурирани онлайн галерии, което
позволява впоследствие да се подготвят и други турове с нови картини и художници;
Тематичните сесии имат своя избрана тема, около която са избрани 3-4 картини от стари майстори и/или модерни
художници - бъгарски и/или чужди автори.
Участниците и от двата дома участваха с практическа работа по време на сесията – рисуване, оцветяване на
шаблони, като предварително бяха подготвяни за работа с трудотерапевтите от домовете.
Представителите на двата дома вече бяха запознати с арфотерапията от времето, когато пандемията с COVID-19
започна.
Всички музикални сесии в изпълнение на арфа от Лидия Станкулова също бяха тематично организирани и
проведени поотделно за двата дома в Разград и Казанлък:
Музика и кадри от Ливан
Симфонии на Бетовен, "Лебедово езеро" на Чайковски, Йохан Щраус "Синият Дунав", Вивалди
Откриването на ЕКСПО 2020 в Дубай - с кадри от откриването на церемонията и музикален съпровод
Денят на народните будители с концерт "С България в сърцата", организиран от българите в Дубай с кадри
от изложба на Камен Донев, който е живял там доста години
Виртуалните разходки до остров Бали и Дамаск с разказ за най-старата столица в света
Среща с Австралия. Представяне на природните забележителности, характерни фолклорни особености,
танци, облекло, флора и фауна.
По време на сесиите участниците бяха тематично подготвени с информация за държавата и музиката, която ще
слушат и доколкото им позволяват възможностите – физически и интелектуални – правеха тактуване с чинели
(пластмасови чинии), оцветяване, рисуване на знамена на съответната държава, предварително приготвяха храна
(например преди музикотерапевтичната сесия за Ливан в дома в Разград бяха приготвили табуле).
Всички музикални и артсесии бяха организирани по запомнящ се начин – съпътствани с допълнителни дейности,
насочени към създаване на позитивни емоции и провокиране на когнитивните способности на хората.
Ето какво разказва Лидия Станкулова за проектните дейности и резултата от тях:
"Музикотерапията с арфа се превърна в част от програмата на домовете от Разград и Казанлък. Очакването,
подготовката, участието на хората е като празник за тях. Повишената емоционалност и приповдигнато настроение
помагат на резидентите в домовете и на персонала и създават по-добра атмосфера, позитивна нагласа и помагат
за преодоляването на негативните помисли, депресивните състояния, изолацията и отчуждението.
Доказателство за позитивния ефект от терапията с арфа е желанието на някои от резидентите от дома в Разград и
Казанлък да танцуват и да общуват повече. Това ни разказаха с благодарност хора от екипите на двата дома, които
имат наблюдение върху ежедневието и състоянието на резидентите. Те се надяват тази терапия да не свършва."

Щастливи сме, когато с наша помощ денят на едни възрастни хора е станал малко по-светъл и благодарим на
фондация "Състрадание Алцхаймер" за хубавите срещи!

Заглавие: Жени и деца от Търговище, жертви на домашно насилие, с подкрепа от ЕС
Дата: 23.12.2021 10:30
Медия: Targovishte Bg

36 жени и 23 деца от област Търговище бяха подкрепени със здравни грижи и лекарства от Асоциация НАЯ.
Помощта се предоставяше в рамките на цялата настояща година за най-нуждаещите се семейства. Средствата за
нея бяха осигурени от Фонда за солидарност на служителите на институциите в Европейския съюз в Брюксел през
Фондация Крал Бодуен. Тяхното предназначение беше да помогне уязвими групи да преодолеят COVID кризата.
За цялата страна бяха отделени общо 17 600 лева, които чрез Фондация Bcause стигнаха до четири организации с
кризисни и консултатrвни центрове за жени и деца.
"Ние разпределихме за област Търговище общо около 4 400 лева, като дарените средства отидоха в няколко
основни направления, съобразно най-спешните нужди на нашите клиенти да запазят здравето си. Около 75 % от
парите бяха използвани за закупуването на лекарства. Повече от 20 жени и техните деца имаха възможност да
купят изписаните им от лекари медикаменти и да се лекуват адекватно. Една част от тях имаха нужда от препарати
за лечение на COVID, други получиха средства, за да купуват ежемесечно медикаментите си по рецептурни книжки
за хронични заболявания, успяхме да покрием и непредвидени разходи при сезонни заболявания", обясниха от
Асоциация НАЯ. Организацията отчете, че са отпускали пари още за медицински изследвания, стоматологични
услуги и тестване за COVID.
От НАЯ анонсираха, че имат готовност през зимните месеци отново да помагат на клиентите си с хранителни
пакети, плащане на битови сметки и купуване на лекарства.
Новината е тагната с: търговище европейски съюз асициация ная подкрепа

КОМПАНИИ И ОРГАНИЗАЦИИ ИЗВЪН БДФ (БРОЙ НОВИНИ: 36)
Заглавие: 83 деца на загинали и пострадали полицаи ще получат подаръци от Технополис и Практикер
Дата: 17.12.2021 15:35
Медия: 24 Часа

Деца на загинали и пострадали при изпълнение на служебните си задължения полицаи по традиция ще получат
подаръци от Технополис и Практикер, като част от ежегодната съвместна благотворителна инициатива на
Министерство на вътрешните работи и Видеолукс Холдинг, собственик на двете вериги магазини.
В навечерието на коледните празници 83 деца от цялата страна ще получат от Технополис, Практикер и партньори
карти "Подарък" за покупка на стоки от Технополис на стойност 1000 лв. за всяко дете. Днес г-н Тодор Белчев,
председател на съвета на директорите на Видеолукс Холдинг, предаде подаръците за децата на г-н Бойко Рашков,
министър на вътрешните работи, а куриерите на МВР ще се погрижат те да достигнат до адреса на всяко дете в
страната.
"Помагаме всяка една година на тези деца. Хубавото е, че децата намаляха и продължава тази бройка да става
по-малко, т.е. все по-малко има жертви в системата и смятам, че това е наистина най-добрата новина. Освен 1000
лв. на дете, слагаме и допълнителни материални подаръци, така че всяко едно дете да почувства, че обществото е
до него", каза г-н Белчев при предаването на подаръците.
Технополис участва ежегодно в националната благотворителна кампания, която се провежда за 18-та поредна
година. От 2014 г., след придобиването й от "Видеолукс Холдинг", веригата за дома и градината Практикер също се
присъедини към благотворителната инициатива.

Заглавие: Благотворителни базари на Каритас Русе
Дата: 17.12.2021 16:08
Медия: tvn.bg

Два благотворителни по случай Рождество Христово организира Каритас Русе.
До 19-ти декември 2021, вкл., жителите на град Русе ще могат да открият ръчно изработени изделия, украшения,
картички и други в магазин "Мосю Бриколаж". Те са дело на потребителите и служителите от Центъра за социална
рехабилитация и интеграция бездомни лица и Центъра за временно настаняване на бездомни лица "Добрият
самарянин".
А в дните от 17-ти декември 2021 до 3-ти януари 2022 творенията на децата от Дневен център за деца и младежи
със специални нужди "Милосърдие" и Центъра за обществена подкрепа "Том Сойер" ще бъдат традиционно в
магазин "ХоумМакс". Ръчно изработените изделия са плод на работата с децата в артателието на център
"Милосърдие" и арт занимания с децата в риск.
Събраните средства са с благотворителна цел и ще бъдат използвани за дейности на центровете, спомагащи
социалната интеграция на техните потребители.

Заглавие: Обвиниха управителя на HelpKarma за присвоени дарения
Дата: 17.12.2021 17:06
Медия: БТВ

Разследване на b TV показа практиките в популярната платформа
Обвинение за длъжностни присвояване беше повдигнато днес на управителя и председател на Управителния
съвет на Фондация "Хелп Карма" Константин Кръстев, съобщиха от пресцентъра на прокуратурата.
Предмет на досъдебното производство е разследване на финансови злоупотреби и неправомерно отклоняване
на средства, събрани в рамките на дарителски кампании, организирани от HelpKarma. Практиките в популярната
платформа бяха показани в разследването на Мария Цънцарова, което bTV излъчи.
По реда на Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) от Софийски градски съд е наложен запор на
парични суми на обща стойност 8 600 000 лева.
Разпитани са десетки свидетели, назначени са множество данъчни ревизии на физически и юридически лица,
работи се с банкова, данъчна и осигурителна информация, готови са компютърна, счетоводна и техническа
експертизи.

Заглавие: Желания за социална промяна, събрани в дигитална книга
Дата: 17.12.2021 16:52
Медия: Радио София

На възможността за осъществяване на социална промяна чрез разказвачество е фокусът на дигитален проект,
проведен в началото на август месец. Участвали са хора от 9 различни държави, в рамките на който проект са
обсъждани теми за социална справедливост и диалог.
Алкохолизъм, опазване на природата, бързата консумация, травмата от насилие, затлъстяването, положението на
бездомните – това са част от темите, които засягат младите хора в своите разкази. Историите са поместени в
дигитална книга. За всичко това, пред Радио София разказа Маги Назер от фондация "Солидарност в действие".
"Както в международен план, така и тук в България младите хора стават все по-будни към своята собствена роля,
за това какво могат да направят по наболелите проблеми на нашето глобално вече общество", коментира Назер.
От три години дейността на фондацията подпомага социалната промяна, развитието на селските райони и
общности, където доброволци се опитват да създават междупоколенчески диалог. Наред с това се работи много
активно за превенцията на домашното насилие и умението да се научим на здравословни отношения.
По думите на Маги Назер, "На местно ниво в селата намираме повече подкрепа, отколкото на общинско ниво".
Подробности по темата можете да чуете в звуковия файл.

Заглавие: Пандемията доведе до ръст на осиновяването на животни
Дата: 17.12.2021 12:34
Медия: Пловдив 24

От началото на пандемията се отчита ръст на осиновяването на бездомни животни, отчитат от фондация "Четири
лапи". Причина за това е, че много от хората работят от вкъщи и могат да отделят повече време за грижа за
животно.
За Дарик радио д-р Надежда Мечева, ръководител на клиниката за бездомни животни на Фондацията, коментира,
че през 2021 г. осиновяванията са повече от тези през 2020 г.
Д-р Мечева уточни, че с годините хората са спрели да държат на това да осиновят породисто животно.
Повече котки, отколкото кучета – това отчитат при осиновяванията на бездомни животни от фондация "Четири
лапи".
Д-р Надежда Мечева, ръководител на клиниката за бездомни животни на Фондацията разказа, че тенденцията е
хората да търсят по-често непородисти животни.
Д-р Мечева обясни, че може би хората избират котка за домашен любимец, защото е по-непретенциозна и изисква
по-малко ангажименти. Тя уточни, че от наблюденията на "Четири лапи", става ясно, че на-голям брой бездомни
животни има в Северозападна България.
Д-р Надежда Мечкова уточни, че в по-големите градове има по-голям ръст на осиновявания на бездомни животни.
Заглавие: Деца от област Перник и още 20 региона на страната бяха подпомогнати с по 1 000 лева за Коледа
чрез благотворителна кампания
Дата: 17.12.2021 22:08
Медия: Zapadno.com

"Кампанията на МВР за подпомагане на децата на загиналите и пострадалите при изпълнение на служебните
задължения служители от системата на МВР навършва пълнолетие. 18 години, през които все по-силно вярваме в
смисъла й. Днес вече сме убедени, че кампанията е критерий за сплотеността на обществото и това ни прави пооптимистични". С тези думи, министърът на вътрешните работи Бойко Рашков, заедно с дългогодишните дарители
от "Технополис" и "Билла България", даде началото на 18-ото издание на инициативата. Той отправи думи на
благодарност към дарители, засвидетелстващи солидарност с каузата на МВР през годините, и към медиите, които
помагат апелът за благотворителност да достига до повече хора: "В нашата постоянна битка за справедливо
прилагане на Закона загубихме колеги. Тяхното дело, а и близките им, заслужават признание. Благодаря за
доверието. Общата ни кауза е благородна и значима".
По време на откриването на кампанията верният й поддръжник Тодор Белчев – председател на Съвета на
директорите на "Видеолукс холдинг", връчи на министър Рашков подготвените от компанията и нейните партньори
коледни изненади за децата. Всяко едно от 83-те деца получава ваучер на стойност 1 000 лева и подаръци,
осигурени от "Технополис" и "Практикер". "Помагаме всяка една година. Хубавото е, че децата намаляха и тази
бройка става все по-малка, тоест все по-малко има жертви в системата и смятам, че това е наистина най-добрата
новина", отбеляза Тодор Белчев, цитиран от пресцентъра на МВР.
За поредна година кампанията на МВР получи подкрепата и на "Билла – България". Изпълнителният директор
Вигинтас Шапокас дари 83 ваучера, всеки на стойност 150 лева. Министерството на вътрешните работи ще
организира изпращането на подаръците до децата, тъй като ограниченията във връзка с пандемията не
позволиха да ги получат лично от дарителите.
В 18-ото издание на кампанията участват 83 деца от София и областите Бургас, Варна, Велико Търново, Видин,
Враца, Добрич, Кърджали, Кюстендил, Монтана, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Разград, Сливен, Смолян,
София, Стара Загора, Търговище, Хасково и Шумен. Благодарение на всички дарители, които засвидетелстват
своята ангажираност с SMS-и и финансови дарения, и на служителите на МВР, даряващи ежемесечно средства от
заплатите си през 2021 година с набраните средствата децата получиха по 1 000 за Коледа, както и по 400 лева за
Великденските празници. По традиция част от набраните средства бяха заделени за завършващите средното си
образование – на зрелостниците бяха преведени по 800 лева. По 700 лева получиха всички деца за началото на
учебната година.
Снимка: МВР – пресцентър

Заглавие: "Пътят на новата душа", споделен хляб и кутии на доброто са "малките" новини за декемврийска
благотворителност
Дата: 18.12.2021 07:35
Медия: БТА
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"малки" новини - декемврийска благотворителност - обзор
"Пътят на новата душа", споделен хляб и кутии на доброто са "малките" новини за декемврийска
благотворителност
София, 18 декември /БТА/
Декември е време за благотворителност. И макар тя да е тихо дело, ако не благотворителите, то организаторите
на кампании разказват кой от какво има нужда и кой как му помага. Ние помагаме на тях. "Малките" новини за
щедрост и милосърдие в края на годината украсяват голямото коледно дърво - с очакване съпричастността да
няма сезони.
"Пътя на новата душа" нарисуваха благотворително в зала за изписване на новородени в Горна Оряховица три
млади художнички. На триизмерния им стенопис са отворени врати - символ на здравето и дълголетието, пред тях
е пътят, представен като стълба, защото "задачата на хората в този живот е да вървят по своя път и да го изкачват
нагоре".
И понеже не искат доброто да е само коледна кампания, намерението на художничиките е да продължат да
подаряват чрез картините си уютни пространства.
Пространството край читалище "Постоянство" в Лом очаква благотворители, за да си върне старата градска чешма
там, миналото и водата. Местна инициативна група започна кампания за възстановяването й. Емблематичната
чешма в центъра на града е изградена преди 40 години, върху нея са издълбани имената, които селището е
носело през многовековното си съществуване. Инициаторите се надяват с продажба на книгата "Знакови къщи на
град Лом" и на коледни картички и сурвачки да се съберат средства.
Стотици са сградите на храмове в страната, които с пари от бюджета и от дарители са ремонтирани, но още много
домове на вярата се нуждаят от ремонт. Последният зов е от църковното настоятелство на храма "Св. Атанасий" в
асеновградското село Козаново. Предварително беше изказана благодарност за съпричастността към
богоугодното дело.
На социалната кухня към църквата "Св. Паисий Хилендарски" в Стара Загора Младежкият общински съвет дарява
продукти, събрани в кампанията "Дари, за да зарадваш".
Потвърждение на една от най-ценните особености в народопсихологията ни - че и когато имаме малко, сме готови
да дадем на някого в нужда, в месеца на национална благотворителна кампания, са неизброимите местни
кампании. С базари, училищни щандове, концерти се помага на пострадали от наводнения, пожари, с нужда от
скъпо лечение. Деца от Разград приготвиха в добротворческата си работилница подаръци за връстници, които по
неволя сега са във варненска болница и насърчиха и други да го направят.
По-милосърдни сме в навечерието на Рождество и на това разчитат и организаторите на благотворителната
инициатива в Котленско "Кутии на доброто". Това не е първата им кампания за хора в нужда. В края на юни са
събрали помощи за семейства, пострадали от наводнение в Котел. Тогава за около 24 часа хора от цялата страна
са изпратили електроуреди, техника, спално бельо, дрехи, мебели за три от най-тежко засегнатите домакинства. В
сегашната кампания организаторите събират кутии с подаръци за деца от семейства с ниски доходи, за които
мечта била и тетрадка с бели листа или несесер.
Кампанията "Споделен хляб" събира хранителни продукти за бездомни хора в Добрич. С апела "Да дарим за
Рождество" доброволците очакват да осигурят за идващите празници и за самотни възрастни хора пакетирани
продукти. Акцията ще набави и перилни и почистващи препарати, с които традиционно се подпомагат приюти за
бездомници и центрове за деца, лишени от родителски грижи.
С надпис "Ако имаш - остави, ако нямаш - вземи" кутия срещу хранителен магазин в централната част на Кубрат
очаква също дарители. И още стотици кутии в страната.
Дарителска кампания "Изкуството за деца в нужда" на фондация "Св. св. Константин и Елена" протича във Варна. В
благотворителната експозиция са включени повече от 200 художествени творби - живопис, малки пластики,
графики, фотографии, икони. Произведенията са селекция от нови творби, предоставени от авторите им
специално за кампанията. Най-младият творец е 13-годишно момиче.
Талантливи ученици от Математическа гимназия в Плевен ще бъдат подпомогнати за участие в международни
олимпиади. Парите са събрани по време на благотворителен коледен базар в най-старото читалище на Плевен "Съгласие 1869".
И БЧК обяви кампания през декември. Чрез sms на кратък номер 1255 ще се подпомагат уязвими талантливи
деца. Изпратените съобщения са към фонд "Добротворчество" на Българския младежки Червен кръст.
Анонимен пожела да остане полицай от Русе, който спаси при пожар куче и дари на стопанката му най-голямата
предколедна радост. Тя не пропусна да му благодари, с официално писмо.
От дарител, който също като него, напълно в духа на истинското добротворство, е останал анонимен, са получили
подаръци малки момчета и момичета в неравностойно положение от Кубрат. Пакетите с ученически пособия са
раздадени чрез клуб "Емпатия" към местната комисия за борба с противообществените прояви. Пред секретаря
на комисията дарителят - млад човек, е разказал, че традицията да зарадва дете или възрастен е наследил от
баща си и от близките от рода си. В навечерието на големи празници те винаги намирали начин, макар и с малко,
да помогнат на хора в нужда. Приелите дарението са му благодарили с думите "Когато доброто привлича добро,
светът става по-топъл, изпълва се с вяра, надежда и любов". Повтаряме ги и ние.
/Ирина Садъкова/
/ГИ/
Заглавие: "Българската Коледа" дари апаратура за 44 000 лв. на болница "Свети Георги" в Пловдив

Дата: 18.12.2021 11:07
Медия: Нова телевизия

Десетки малки пациенти вече се диагностицират от модерна ехографска система. Тя е дарена от инициативата
"Българската Коледа" на Клиниката по детска хирургия към Университетската болница "Свети Георги" в Пловдив.
Методи е един от малките пациенти в Клиниката по детска хирургия, на който му се наложи да използва дарената
от "Българската Коледа" апаратура преди да бъде опериран. Той постъпва в лечебното заведение заради
възпален апендикс и интервенцията е извършена успешно.
"Невероятно е като идея. Бързо влязохме на операция", обясни майката на момчето Детелина Зочинова.
"Пожелавам си за Коледа едно светещо мече, а за Нова година -да бъда здрав и да не ме боли", каза Методи.
Той и неговите връстници се изследват на съвременен ехограф, който има различни възможности и може да се
използва за по-специфичната неонатална и кърмаческа детска хирургия. Той е на стойност от 44 000 лева.
"Апаратът е важен, защото ехографското изследване е едно вече стандартно изследване в медицината и като цяло
в детската хирургия. С напредване на технологиите дава разширена информация, която ни е от полза за начина на
лечение", обясни началникът на Клиниката по детска хирургия в УМБАЛ "Св. Георги" – Пловдив доц. д-р Евгений
Мошеков.
Тази година "Българската Коледа" е дарила и анестезиологичен апарат на стойност 40 000 лева за Отделението
по пластично-възстановителна и естетична хирургия в болницата. От Клиниката на доц. Мошеков вече знаят от
каква апаратура имат нужда при следващата кампания.
От 2003 година до момента Университетска болница "Свети Георги" е получила апаратура от "Българската Коледа"
за близо 2 300 000 лева.
За да научавате първи новините от България и света, изтеглете новото приложение на NOVA - за Android ТУК, iOS
(Apple) ТУК и HUAWEI AppGallery ТУК.

Заглавие: Алианц България с жест на съпричастност към българските медици
Дата: 20.12.2021 13:58
Медия: Банкеръ

Алианц България дари средства в подкрепа на националната благотворителна кампания на Българския Червен
Kръст "Заедно срещу COVID-19". Те ще бъдат използвани за обезпечаване на държавни и общински лечебни
заведения в страната, както и на медицинските екипи на първа линия. От самото начало на пандемията
компанията активно подпомага обществото за справяне с извънредната ситуация.
Коледното дарение е част от дългосрочното партньорство на Алианц България и БЧК. Под мотото
#ПомагамеЗаедно, Алианц България дарява на БЧК по един лев за всяка попълнена анкета за удовлетвореност
на клиентите. Събраните средства се насочват към фонд "Добротворчество" за насърчаване и развитие на
творческите способности на деца и младежи със специфични образователни потребности или нисък социален
статус.
Грижата за децата и трудностите, които те изпитват в извънредната обстановка, са тема, на която Алианц
България обръща особено внимание. По време на пандемията финансовата група дари безвъзмездно на SOS
Детски селища България лаптопи, за да могат децата в неравностойно положение да участват пълноценно в
образователния процес. Също така бяха организирани две успешни акции по кръводаряване сред служителите си
в помощ на пациенти на Военномедицинска академия. Независимо от развитието на обстановката, финансовата
група планира да превърне инициативата в ежегодно доброволческо събитие.

Заглавие: Фондация "АДРА България" зарадва с подаръчни пакети за Коледа 200 деца от община Мездра
Дата: 20.12.2021 14:20
Медия: Zonanews.bg

Всеки от подаръчните пакети съдържа детски играчки, лакомства, учебни материали за рисуване,
тетрадки, дрехи

За пета поредна година Фондация "АДРА България" зарадва с коледни подаръци деца в неравностойно
положение от община Мездра. По случай Рождественските празници 200 възпитаници на местните детски градини
и ученици от основния курс на обучение получиха подаръчни пакети. Благотворителната кампания се реализира
по проекта на "АДРА Германия" "Деца помагат на деца", чието мото е "Споделянето те прави щастлив". Партньор
по проекта е българският клон на международната хуманитарна организация ADRA International.
Всеки от подаръчните пакети съдържа детски играчки, лакомства, учебни материали за рисуване, тетрадки, дрехи,
а често пъти - и лично послание от дарителя. Тази година пакетите са приготвени от деца и техните родители от
района на Дортмунд, провинция Северен Рейн-Вестфалия, за нуждаещи се деца от страните в Източна Европа.
Подаръчните пакети връчи Мариан Димитров, директор на Фондация "АДРА България", в присъствието на кмета на
община Мездра Иван Аспарухов.
Активно съдействие при раздаването им оказа отдел "Образование, социални дейности и здравеопазване" с
ръководител Елена Нанова, с който Фондацията си партнира успешно вече няколко години. В знак на
благодарност директорът на Детска градина "Мир" Диана Вутова подари на г-н Димитров стилен сувенир, а
възпитаници на детското заведение изпълниха коледни стихове и песнички. През последните пет години "AДРА
България" зарадва с подаръчни пакети за Коледа близо 1 300 деца в неравностойно положение от община
Мездра.
Миналата година Фондацията изненада приятно за Рождество Христово 160 деца, през 2019 г - 301, през 2018 г. 323, а през 2017 г. - 290. Наред с това, през тази година "АДРА България" подпомогна с медицински консумативи и
аксесоари - ръкавици, завивки, възглавници, медикаменти и др., МБАЛ - Мездра. Догодина хуманитарната
организация ще реализира проект в подкрепа на медиците от ковид отделенията в общините София, Пловдив,
Пазарджик, Видин, Мездра и др. Проектът е с фокус върху ментално здраве и предвижда предоставяне на
индивидуална психотерапия и рехабилитация на лекари и други медицински специалисти, пряко ангажирани с
лечението на пациенти с Covid-19.

Заглавие: Черни лешояди за първи път от 20 г. в Софийския зоопарк
Дата: 20.12.2021 16:06
Медия: KMETA.BG

Двойка черни лешояди ще бъдат отглеждани в Софийския зоопарк за пръв път от близо две десетилетия.
Официалното представяне на птиците, които носят имената София и Бадахос, ще бъде на 22 декември, от 11.30 ч.,
съобщиха от сдружението "Зелени Балкани".
Лешоядите имат трайни увреждания и затова не могат да бъдат пуснати на свобода, обясниха от организацията.
Специалистите се надяват в новия си дом птиците да успеят да имат поколение.
Лешоядите са дарени на зоопарка от правителството на Екстрeмадура – автономна област в Кралство Испания.
Инициативата се осъществява по проекта "Светло бъдеще за черния лешояд", който е съвместна инициатива на
няколко партньорски организации от четири държави. Решението за даряването в столичния зоокът е на "Фонд за
дивата флора и фауна". Целта е възстановяване на популацията на черния лешояд в дивата природа на България.
Черните лешояди са емблематичен вид за Софийския зоопарк, тъй като именно един черен лешояд, подарен на
княз Фердинанд, основателя на Царската зоологическа градина, е първият в зооколекцията, обясниха от "Зелени
Балкани". В Червената книга на България черният лешояд е в категорията "Изчезнал". През 2021 г. се наблюдава
загнездването на първите две двойки в българската природа.
Гласувайте за "Кмет на месеца" на тема "Коледният дух"! Последвайте ни и в Google Новини
Заглавие: От деца за деца: Благотворителен календар в подкрепа на децата в грижа на SOS Детски селища
Дата: 20.12.2021 16:09
Медия: Vesti.bg

Той събра над 450 детски рисунки от различни краища на страната и света
П рез 2021 година се проведоха четири конкурса за рисунка на "Неща с душа" - Пролет, Лято, Есен и Зима, в които
се включиха над 450 деца на възраст от 3 до 14 години. Жури имаше тежката задача да селектира общо 12 творби,
които да красят всеки месец на календара. Сред участниците имаше деца от различни семейства, школи, детски
градини, училища, българчета, живеещи в чужбина, деца със специални потребности. Всички те с желание да
изразят таланта си и с ясната идея и стремеж рисунките им да застанат на страниците на благотворителния
календар на "Неща с душа". Затова и на корицата на календара има поместен колаж от всички участвали рисунки.

Освен топлото усещане за направено добро, календарът ще донесе и множество усмивки и добро настроение
през цялата 2022 година.
(снимки.колаж с календара).
Можете да подкрепите каузата и SOS Детски селища като поръчате календар от:
https://neshtasdusha.com/product/blagotvoritelen-kalendar-2022/
Сдружение "SOS Детски селища България" осигурява семейство и здравословна среда за развитие и израстване
на деца, лишени от родителска грижа или в риск да загубят закрилата на своите родители.
Сдружението предлага семеен тип грижа и подкрепа на семейството и активно се застъпва за правата на децата и
младежите.
Социално предприятие "Неща с душа" са победител в конкурса за социални предприемачи ПРОМЯНАТА
2019/2020 и осигуряват заетост на лица със специални потребности.

Заглавие: Културен календар на Община Ямбол
Дата: 20.12.2021 17:21
Медия: Ямбол Прес

20 декември – 31 декември 2021 година
22 декември, сряда
Конкурс за рисунка на тема "Коледа в моя град" – награждаване
Място: Младежки културен център "Георги Братанов" – Ямбол
Организатори: Община Ямбол, Младежки културен център "Георги Братанов" – Ямбол
23 декември, четвъртък
"Коледно веселие" – представление на Държавен куклен театър "Георги Митев-Жоро"– Ямбол
Идеен проект и режисьор: Ангел Попов
Музика: Стоян Косев
С участието на: актьори от ДКТ "Георги Митев-Жоро"- Ямбол
Начален час: 11:00
Място: зала на ДКТ "Георги Митев-Жоро"- Ямбол
Вход: с билети и "зелен сертификат"
25 декември, събота
Коледуване на ямболските коледарски куди по райони
/без организирани сценични изяви/
Място: квартал "Каргон", Първи жилищен район /"Баира"/
31 декември,петък
Новогодишни илюминации
Място: централна градска част
Организатор: Община Ямбол
Текущи изложби през месеца
Изложба на отличените рисунки от конкурса "Коледа", част от благотворителната кампания "Подай ръка – спаси
живот" на Община Ямбол
Място: зала "Съвременност" на Културно – информационен център "Безистен"

Организатор: Община Ямбол
Вход: със "зелен сертификат"
"Коледна изложба"– традиционна изложба на ямболските художници
Място: Художествена галерия "Кирил Кръстев"
Организатор: Представителство на СБХ – Ямбол

Заглавие: Алианц България с жест на съпричастност към българските медици
Дата: 20.12.2021 17:48
Медия: 24 Часа

Финансовата група се включи в националната благотворителна кампания на БЧК "Заедно срещу COVID-19" и дари
средства за първа линия с пандемията
Алианц България дари средства в подкрепа на националната благотворителна кампания на Българския Червен
Kръст "Заедно срещу COVID-19". Те ще бъдат използвани за обезпечаване на държавни и общински лечебни
заведения в страната, както и на медицинските екипи на първа линия. От самото начало на пандемията
компанията активно подпомага обществото за справяне с извънредната ситуация.
Коледното дарение е част от дългосрочното партньорство на Алианц България и БЧК. Под мотото
#ПомагамеЗаедно, Алианц България дарява на БЧК по един лев за всяка попълнена анкета за удовлетвореност
на клиентите. Събраните средства се насочват към фонд "Добротворчество" за насърчаване и развитие на
творческите способности на деца и младежи със специфични образователни потребности или нисък социален
статус.
Грижата за децата и трудностите, които те изпитват в извънредната обстановка, са тема, на която Алианц
България обръща особено внимание. По време на пандемията финансовата група дари безвъзмездно на SOS
Детски селища България лаптопи, за да могат децата в неравностойно положение да участват пълноценно в
образователния процес. Също така бяха организирани две успешни акции по кръводаряване сред служителите в
помощ на пациенти на Военномедицинска академия. Независимо от развитието на обстановката, финансовата
група планира да превърне инициативата в ежегодно доброволческо събитие.

Заглавие: Над 25 000 недоносени деца са преминали през Майчин дом за 40 години
Дата: 20.12.2021 17:51
Медия: OFFNews

Над 25 000 недоносени деца са преминали през Клиниката по неонатология в Майчин дом от основаването ѝ.
Това съобщи директорът на лечебното заведение проф. Иван Костов по повод 40-годишнината от полагането на
специализирани грижи за недоносени бебета.
Той посочи, че само през 2021 г. в клиниката са спасени над 550 деца.
"Това са 18% от всички раждания в болницата, тъй като традиционно при нас се концентрират най-сложните
патологии на бременността, подчерта проф. Костов.
"Всяка година в Европейския съюз се раждат половин милион недоносени деца, а около 6 000 от тях - в България.
При над 10% от бременностите раждането е със степен на недоносеност. Благодарение на вашите грижи,
отдадеността и усилията, които полагате, тези деца живеят пълноценно", заяви министърът на здравеопазването
проф. Асена Сербезова, гост на церемонията.
Проф. Сербезова разказа, че преди 23 години самата тя и нейното дете са били пациенти на клиниката на проф.
Слънчева, която като лекар е положила най-добрите грижи за майката и новороденото.
"Колективът е важен, за да функционира добре един толкова голям екип. Освен колеги на моята възраст, които са
с опит, има и млади колеги, специализанти, които работят и се учат с ентусиазъм. Опитът и ентусиазмът правят
така, че да се грижим за нашите деца по най-добрия начин. Благодаря на министерството, на инициативата
Българската Коледа и на всички родители и съмишленици, които са помогнали, за да имаме отлична технологична
база за недоносените деца", заяви ръководителят на Клиниката по неонатология проф. д-р Боряна Слънчева.

Даринка Владова, съветник на президента Румен Радев по благотворителната инициатива Българската Коледа,
връчи поздравителен адрес от държавния глава до работещите в клиниката. Част от апаратурата, която се
използва в клиниката е дарение от инициативата.

Заглавие: Пречистватели за въздух дари Лайънс клуб на видинска детска градина
Дата: 20.12.2021 21:38
Медия: Община Видин

Заместник-кметът на Община Видин Борислава Борисова беше днес гост на филиал "Щастливо детство" на детска
градина "Зорница". Поводът за това бе връчване на дарение от Лайънс клуб Видин на детското заведение – четири
пречиствателя за въздух, по един за всяка от групите в образователната институция.
Председателят на Лайънс клуб Видин Асен Асенов отбеляза, че здравето на децата и екологията са две каузи, за
които организацията работи. "В този момент, когато се изпълнява проект на Общината за подмяна на
отоплителните уреди в домакинствата, това дарение е както жест към децата, така и една протегната ръка към
Община Видин за съвместни бъдещи проекти", заяви той. И допълни, че заради географските особености в нашия
град често нивата на фините прахови частици са високи, проблем са и алергените, формирани от дървесната
растителност. Асенов обясни, че апаратите, които от Лайънс клуб даряват, са снабдени с нанофилтри и почистват
от прах и алергени въздуха.
Директорката Светлана Петкова благодари за полезните подаръци. "Имахме намерение да закупим такива
апарати, но от Лайънс клуб ни изпревариха. С огромна благодарност приемаме тяхната инициатива. Вътре в
занималните винаги има определени алергени и прах, които ние не можем да елиминираме. Но съм убедена, че с
новата придобивка този проблем ще бъде решен и най-важното – ще осигурим още по-безопасна среда за нашите
деца", каза Петкова. Тя посочи, че не за пръв път видинските "лъвове" подават ръка на детската градина – една от
групите на филиала е за деца със специални образованителни потребности, на които от Лайънс клуб неведнъж са
помагали.
Борислава Борисова сподели радостта си от възможността да е част от това събитие, което се случва на хубавия
български празник Игнажден. Заместник-кметът благодари на членовете на Лайънс клуб за всичко, което правят
за здравето на видинските деца. "Надявам се все повече хора да бъдат техни последователи в тази хуманна
мисия", заяви Борисова. Тя поздрави от името на кмета на Видин д-р Цветан Ценков и от свое име членовете на
благотворителната организация за всички добри инициативи, които реализират.
Четирите пречиствателя за въздух са закупени със средства, набрани от благотворителния Коледен бал на Лайънс
клуб Видин, който се проведе под мотото "Чист въздух за децата". Кметът на Видин и общинското ръководство
също подкрепиха каузата.
На финала на събитието директорката Светлана Петкова връчи благодарствени писма на членовете на Лайънс
клуб. Тя поднесе на всички гости подаръци, изработени от възпитаниците на детската градина.

Заглавие: За Коледа: Младежи помагат с храни на възрастни хора в Северозападна България
Дата: 20.12.2021 19:48
Медия: БТВ

В кампанията се включват дарители от Лондон, Италия и Германия
В навечерието на Коледа младежи помагат на възрастни хора от Северозападна България с хранителни продукти.
Всичко се прави не в работилницата на Дядо Коледа, а в склад във Враца, в който доброволци разпределят
пристигащи отблизо и далеч храни за хора в нужда.
"За нас една консерва може да не означава нищо, но за някоя баба това й е прехраната за два дни", казва Мая
Методиева.
Мая за поредна година е инициатор на кампанията "Бъди добър! Прави добро!". Разказва, че този път дарителите
са сторили буквално чудеса, за да зарадват социално слабите.
"Най-големият рекорд е на една от фирмите, която дари хранителни продукти за 19 хиляди лева. Имаме дарители
от Лондон, от Италия, от Германия", споделя Мая.
От склада до момента са излезли над 500 пакета или един тон с храни и подаръци за възрастни хора и семейства

От склада до момента са излезли над 500 пакета или един тон с храни и подаръци за възрастни хора и семейства
с деца.
За 78-годишната Ганка Петрова с нейните 380 лева пенсия помощта е като коледно чудо.
"Мило ми е, не съм свикнала на такова уважение. Съпруг нямам, синът ми е болен", споделя възрастната жена.
"Господ да им помага на тях и те на нас", допълва Пенка Константинова.
Въпреки че са на предела на силите си, доброволците казват, че време за губене няма, защото Коледата чука на
вратата. Още 200 пакета трябва да стигнат до своите получатели.

Заглавие: "Властта на гражданите": ДарПазар дава възможност на "Операция: Плюшено мече" и други
организации да постигнат по-лесно каузите си
Дата: 20.12.2021 23:55
Медия: Информационен портал за неправителствените организации

Текстът представя акценти от разговора в поредния епизод на предаването "Властта на гражданите" по
Дарик радио с водещ Пролет Велкова. Гости в предаването са Михаела Стойкова – основател и
изпълнителен директор на Сдружение "Операция: Плюшено мече" – и Георги Мерджанов от екипа на
ДарПазар – онлайн платформа за продукти и услуги с кауза на социални предприятия в България.
ЧУЙТЕ ЕПИЗОДА
Коледа наближава, а с нея и идеята за подаръци – не от материална гледна точка, а като жест на загриженост. За
подаръците по време на празниците на много деца, лишени от родителски грижи или от социално слаби
семейства, се грижи Сдружение "Операция: Плюшено мече". А от няколко години – и за много възрастни с
умствени увреждания. Освен списъци с желаните от децата, младежите и възрастните подаръци, организацията
съставя списъци и с основни нужди, които имат за цел да улеснят работата на служителите в социалните услуги.
Тази година най-мащабната подобна кампания работи с 507 социални услуги в страната и успя да осигури 9598
подаръка от дарители.
"Лично за мен най-сладките желания са неща, свързани със спорт или въдица за риболов. Имаме много
дарители българи от чужбина. Те пращат пари на техни близки да свършат работата директно, други пък
направо изпращат подаръците. Когато подаръкът стигне до социалната услуга, служителите ги раздават
на децата и заснемат процеса, за да сме сигурни, че всичко е извършено в срок и е стигнало до когото
трябва.
Същата е практиката и при възрастните с увреждания, но там най-често желанията им ни споделят
служителите, които се грижат за тях. Това е, за жалост, една много неглижирана целева група. Има домове,
в които ние сме първите дарители. Те имат нужда от помощ, на много места, дори от стари дрехи. За
индивидуалните подаръци ние работим само с нови стоки, но през другото време, ако социалната услуга ни
помоли за помощ, пускаме апел и за стоки втора ръка", разказва Михаела Стойкова.
Освен предоставяне на подарък, хората могат да се включат към каузата, като дарят артикул от графа "основни
нужди" до края на годината.
Партньор на проекта е ДарПазар – онлайн платформата за продукти и услуги с кауза на социални предприятия, в
която организации да могат да се самоиздържат частично чрез различните продукти с каузи. Платформата е
създадена и се поддържа от Българския център за нестопанско право и Аксенчър България. ДарПазар е интернет
пространство, в което могат да се открият над 500 продукта, изработени от общо 34 социални предприятия –
тефтери, ученически пособия, пособия за готвене, крафт продукти, подаръчни сетове, мед и други. Платформата
подпомага частично приходите на организацията да постигат мисията си. Колкото повече хората купуват от някое
социалното предприятие, толкова повече се подкрепя каузата му. Сайтът е така ориентиран, че всеки купувач има
възможност да се свърже или с някой от екипа, или да се обади на самото предприятие. Също така, всеки желаещ
може да стане стажант в платформата по програмата на МОН "Практики" в рамките на 240 часа.
"Освен финансовата помощ, чрез изработването на тези продукти хората изграждат трудови навици.
Разбира се, те са под наблюдението на ментори или терапевти, но винаги са хора със сърца. Например, ако
отидеш в дом за бежанци, които изработват гномчета, ще видиш истинско включване на тези социални
групи, а не някаква псевдо интеграция. Всъщност първата стъпка към истинска интеграция е включването
към социалните и трудови процеси. А като се запознаеш с тях, е още по-страхотно", споделя Георги
Мерджанов от ДарПазар.
Михаела Стойкова, Пролет Велкова и Георги Мерджанов
Жените бежанки са част от социалното предприятие КаритАрт. Някои от тях имат статут, други са в очакване. Много
от тях са разделени от семействата си, които са останали в родните им държави. Те изработват гномове, ангели,
чанти, значки. Продават ги на пазарите в София, в някои търговски вериги, базари и онлайн. Тази година в
подготовката за базарите помагат и доброволци.
"Правим играчки и сувенири, които продаваме в партньорски обекти. Участваме и в базари. Имаме около

десет жени с различни умения – някои шият, други плетат, трети режат детайли. Благодарение на
платформата TimeHeroes намерихме доброволци, които ни помагат в работилницата. Те участват с нас и в
базарите. За нас това е голяма подкрепа, защото сами не можем да се справим", казват от предприятието,
което участва в ДарПазар.
Такъв доброволец е Илияна Иванова, която работи в международна компания, предоставяща ѝ 10 дни за т.нар.
"time to give". Тя споделя, че правенето на добро ѝ носи удоволствие, стопля ѝ душата. Казва, че Коледа и
празниците не трябва да са единственото време, в което се сещаме за благотворителност и доброволчество.
Коледната кампания на ДарПазар е активна до 20 декември, а след това се очаква подновяване след 10 януари.
#власттанагражданите
Заглавие: Био магазин ЗЕЛЕН подкрепя КОНКОРДИЯ България с Коледен благотворителен базар
Дата: 20.12.2021 23:55
Медия: Информационен портал за неправителствените организации

От 16 до 31 декември Био Магазин ЗЕЛЕН провежда Коледен благотворителен базар, средствата от който ще дари
в кампанията "Да помогнем на деца в риск да изкачат своите върхове!" на КОНКОРДИЯ България.
Вземи подарък с кауза! е призивът на компанията, която в рамките на базара продава брандирани с нейната
марка продукти във физическите си магазини и онлайн на:
https://zelen.bg/selection/koleden-blagotvoritelen-bazar.
С тази инициатива Смарт Органик се присъединява към семейството на партньорите и приятелите на Фондация
КОНКОРДИЯ България. Благодарим на екипа на компанията, че припозна нашата кауза, с което показва
активната си социална отговорност.

Заглавие: 118 семейства се довериха на фондация "За Нашите Деца" да ги подготви за мисията осиновител
Дата: 20.12.2021 23:55
Медия: Информационен портал за неправителствените организации

Преди няколко дни приключи последният за тази година курс за подготовка на кандидат-осиновители,
организиран от фондация "За Нашите Деца" в подкрепа на семействата, решили да променят живота и да дарят
грижа, топлина, любов и сигурност на дете, лишено от родителска грижа. Курса се проведе в 8 групови онлайн
срещи, като се включиха общо 17 човека.
Организираните от фондацията обучения за кандидат-осиновители се радват на голям интерес, предизвикан от
високата експертиза на специалистите, организацията, програмата и прилаганите методи. Темите са представени
интерактивно, а участниците дебатират с експертите на фондацията различни теми, касаещи ключови аспекти на
осиновителния процес - дали детето трябва да знае, че е осиновено, дали грижата за осиновено детето има
различни аспекти от грижата за биологично дете, както и дали трябва с детето да се говори за неговия произход,
за биологичното му семейство и за причините то да бъде изоставено. Кандидат-осиновителите имат възможност
да гледат няколко специализирани филма във връзка с осиновяването и след това да споделят преживяванията
си. Обсъждат се различни казуси от практиката на специалистите от фондацията, които помагат на бъдещите
родители да разберат и осмислят по-добре натрупаните по време на лекциите знания. За да отговорим в
максимална степен на индивидуалните потребности на семействата, с всяко от тях се провеждат по две
индивидуални срещи., на които се обсъждат поставени от тях теми. Част от подготвителния курс са сесиите с
професионални приемни семейства, подкрепяни от фондацията и реализирани осиновителни семейства.
В края и на този курс всички участници споделиха общото си удовлетворение от процеса, като изтъкнаха, че
благодарение на професионална намеса на експертите на фондацията, се чувстват по-спокойни и подготвени за
предстоящото осиновяване. А изградената доверителната връзка между участниците и водещите на обучението
стимулира желанието им и в следващите периоди да поддържат контакт със старши психологът Катерина
Ковачева и експертът "Ранно детско развитие" Симона Пенева.
Това обучениe е задължително за всяко семейство, желаещо да осинови дете. Заедно с оценката на родителския
капацитет, то е условие за вписване на семейството в регистъра на желаещите да осиновят дете при условията на
пълно осиновяване.
Всеки кандидат - осиновител има възможност да избере организацията, в която да премине обучението, и ние сме
горди, че 118 семейства през тази година избраха фондация "За Нашите Деца" да ги подготви за най-важната
мисия в живота им - осиновяването на дете.
Обученията за кандидат - осиновители се провеждат с подкрепата на нашите съмишленици от The Human Safety
Net и Дженерали Застраховане, които инвестират в развитието на услугите ни за ранно детско развитие и
подкрепа на семействата.
Заглавие: Социално предприятие в Ловеч сбъдва мечти на хора с психични заболявания

Дата: 20.12.2021 23:55
Медия: Информационен портал за неправителствените организации

КЪМ ВИДЕОТО
Аксибер, Наталия, Йоана, Десислава, Йордан, Славчо, Калина - това е част от екипа, работещ в социалното
предприятие Арт работилница "Творилница". За обществото това не са обикновени работници, а хора с психични
проблеми. До преди по-малко от година и те не са вярвали, че могат да бъдат като другите - да работят и да
сбъдват мечтите си. От март 2021 г. животът им се променя и някои от тях започват първата си работа
благодарение на Фондация "Глобална инициатива в психиатрията" / ГИП/ - София. Екипът й създава по проект арт
ателието, в което са назначени 17 души.
Даниела Събева, координатор на дейностите по проекта на Фондацията в Ловеч, разказа, че това са хора с
психични заболявания от Дневни центрове, Центрове за настаняване от семеен тип, Защитени жилища, които
идват на работа по график.
"Това, с което се занимавахме в началото, беше да ги обучим на елементарните трудови умения, за спазват
работното време, трудовата дисциплина относно спазване на правилата, подаване на молба за отпуск,
болничен и тези елементарни правила", посочи Събева.
Щастливи са всички, които работят в арт ателието, защото по този начин се чувстват полезни, удовлетворени и
отговорни. Във връзка с коледните празници изработват коледни сувенири, панери, джуджета, еленчета,
престилки, калъфки, възглавнички с коледни мотиви.
"Ние се надяваме да подсигурим устойчивост на проекта, но това зависи от реализацията на труда им, т. е.
ако можем да реализираме произведеното в арт ателието, ако имаме продажби. С парите подсигуряваме
ресурс за плащане на техните заплати, за издръжка на това предприятие, за закупуването на материали.
Това е един затворен цикъл, който се стремим да поддържаме", разказа Даниела Събева.
А мечтите на хората с психични проблеми са простички, свързани с това да живеят като всички останали хора. Найголемият подарък за тях обаче е да променят стигмата и да бъдат свободни от предразсъдъците на обществото.
Репортер и оператор: Даниела Балабанова
Заглавие: Граждани се борят срещу неравенството, дискриминацията и насилието към ЛГБТИ
Дата: 21.12.2021 09:37
Медия: Маргиналия

Фондация Глас, в партньорство с фондация Билитис, Асоциация на европейските журналисти-България и Осло
Прайд стартират проекта "Гласове на общността".
През 2021 г. все още липсват правителствени политики и мерки за намаляване на неравенството,
дискриминацията и насилието към ЛГБТИ (лесбийки, гей мъже, бисексуални, транс и интерсекс) в България.
Много хора продължават да крият сексуалната си ориентация от колеги, приятели и семейство. Често медиите,
поради непознаване на специфичните предизвикателства и преживявания на ЛГБТИ хората, допринасят за
стреотипизирането и налагането на погрешни вярвания.
През годините на прицел са правата на хората с различна сексуална ориентация и жените, гражданските
организации, а в обществото вече съществуват редица погрешни представи за т.нар. джендъри, трети пол и др.
Ситуацията се влошава драстично през 2018 г. покрай дебатите за Истанбулската конвенция. Случаите на реч на
омразата срещу ЛГБТИ станаха ежедневие. Фалшивата новина за "отнемане на деца и изпращането им в
Норвегия за осиновяване от гей двойки" се масовизира.
Основната цел на проекта "Гласове на общността" е увеличаването на дела на хората реагиращи срещу
използването на реч на омраза или агресия спрямо ЛГБТИ. Необходимо е да се повиши осведомеността и
познанията на хората с различна сексуална ориентация чрез обществени кампании за разбиване на стереотипите
и митовете, обучения за журналисти за увеличаване на техните познания по темата и обективност при отразяване,
насърчаване на активно гражданство чрез тренинги за говорители на общността и техни застъпници.
източник

Заглавие: Лайънс клуб организира "Коледна благотворителница"
Дата: 21.12.2021 09:26
Медия: Велинградски информационен седмичник

С "Коледна благотворителница" дамите от Лайънс клуб - Велинград започнаха да събират средства за

осъществяването на няколко свои идеи. Първата им благотворителна акция бе на 18 декември на площад
"Николай Гяуров". Велинградчани и гостите на курорта имаха възможност да закупят сладкиши - от дарители и
изработени от членове на клуба, коледни украси, бележници и химикали с логото на кампанията, продукти на
AVON в полза на благотворителната инициатива.
Весела Апостолова-Бегова, която е президент на Лайънс клуб - Велинград тази година, разказа какво искат да
направят със събраните дарения. Първата цел, която са си поставили, е закупуването на контейнер за
рециклиране на дрехи, какъвто няма във Велинград. Част от дрехите, които са по-запазени, ще се предоставят на
деца от социални домове. Другата част отиват за рециклиране, като по този начин ще имаме и принос за
опазването на околната среда.
Клубът иска да закупи и пейки за майки с бебета. Пейките са по специален дизайн, като имат и място за повиване
на бебетата. Такива пейки има на две места в България, а амбицията е Велинград да бъде третото. Финансова
помощ в подкрепа на тази идея вече е обещана от AVON.
Третата идея е за закупуване на маси за различни игри като шах и табла на открито. Масите ще бъдат монтирани в
дворове на училища във Велинград.
След "Коледна благотворителница" Лайънс клуб - Велинград ще проведе и други събития за набиране на нужните
средства. Целите са дългосрочни, като ще се разчита на щедрост и съпричастност.
Темпо

Заглавие: Споделяме труда. Професии на бъдещето
Дата: 21.12.2021 11:41
Медия: Янтра днес

Създаване на умения за кариерно ориентиране и развитие у децата е основна грижа както на училището, така и
на родителите. А различните интерактивни подходи, по които това да се случи, бяха сред задачите на проект
"Социални, икономически и образователни мерки за интеграция на уязвими групи в община Полски Тръмбеш" с
водеща организация Община Полски Тръмбеш и в партньорство с фондация "Каузи".
По време на родителска среща "Споделяме труда" родителите бяха запознати с някои от професиите на бъдещето
като "дрон мениджър", "дигитален детокс терапевт", "етичен хакер", "инженер по отпадъците". Съвместно с
родителите бяха разшифровани и необходимите личностни и професионални качества за заемане с тези
професии.
Като групово занимание беше предложено всеки от присъстващите родители да опише своето разбиране за
личния пример и полагането на труд, защо е важно, как запознаваме децата със своята професия и как ги
ориентираме кариерно.
За домашно занимание между родители и деца беше предложено да бъдат проучени и описани защитените
професии и новите възможности и предизвикателства, породени от пандемията – дистанционна и онлайн работа,
гъвкаво работно време, хибридна работна среда.
Проект BG05M9OP001-2.018-0029-2014BG05M2OP001-C02 "Социални, икономически и образователни мерки за
интеграция на уязвими групи в община Полски Тръмбеш" работи за насърчаване на връзката между родителите и
училището за подобряване на постиженията в училище и създаване на възможности за развитие.
www.eufunds.bg
Проект BG05M9OP001-2.018-0029-2014BG05M2OP001-C02, финансиран от Оперативна програма "Наука и
образование за интелигентен растеж", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и
инвестиционни фондове.

Заглавие: Lions Club Sofia Capital и Lions Club St. John даряват средства на Средно специално училище за деца
с увреден слух "Проф. Дечо Денев", гр. София
Дата: 21.12.2021 15:41
Медия: Вестник Stroitel

На 11 декември в зала Royal на столичния х-л "Балкан" се събра бизнес елитът на страната за Благотворителната
гала вечер, организирана от Lions Club Sofia Capital и Lions Club St. John. На благотворителното събитие, в
допълнение с продажбата на различни произведения на изкуството и луксозни артикули, бяха събрани близо 100
000лв. Боряна Баташова бе водеща на вечерта, а за настроението на гостите се погрижи не кой да е, а самият
Васил Найденов. На изисканата вечер присъстваха близо 300 души – бизнесмени, адвокати, лекари, партньори,
приятели и най-вече съмишленици на двата клуба, които от години помагат за реализиране на благородните им
каузи. Президентите на двата клуба – Анастас Георгиев и Д-р Явор Владимиров, лично им благодариха за
доверието и подкрепата, без която трудно се прави благотворителност, а на сцената в "черешка на тортата" се
превърнаха изпълненията на Васил Найденов, като самият той сложи подписа си на чифт кецове, които също бяха
разиграни на търг и донесоха 3000лв, които бяха добавени към сумата за каузата. Общо бяха реализирани 19

предмета на търга, сред които картини на стари майстори, като Константин Трингов, Константин (Кочо) Гърнев,
Кеазим Исинов, ръчно рисувани икони от Атон, топка с подписа на Новак Джокович, както и такава с подписите на
диамантените ни момичета от Токио 2020, допълнени от специална селекция вина и уникални, отлежали три
десетилетия уискита за ценители. Силен интерес, също така предизвикаха и фланелките с подписи и пожелания
на наши известни спортисти, сред които Георги Иванов – Гонзо, Димитър Бербатов, Хрусто Бонев, както и други
уникални по рода си предмети. Десетки гости се включиха в наддаването и подкрепиха каузата за изграждане на
кабинети за придобиване на професионални умения на младежи с увреждания към Средно Специално Училище
за Деца с Увреден Слух "Проф. Дечо Денев", гр. София.
Водещата на вечерта Боряна Баташова, джентълменски подкрепена от господата Георги Върбанов и Ивелин
Кичуков, превърнаха раздаването на привлекателните артикули от търга и томболата, в едно невероятно
изживяване за всички гости.
Всичките предмети от търга и томболата, дело на редица знайни и незнайни автори са дарени от членовете на
клуба и техни поддържници, сред които Аукционна къща Виктория, Lions клубове Sofia Diamand и Pleven Mizia,
District 130, ресторанти Layla и др., а сред спонсорите на събитието, личаха имена, като сладкарници Неделя,
Lenovo, Бладаран, Grant's, Българска Роза, Витаголд, Еко Текс, Дермал Лейз Център, Christian of Roma Group,
както и редица други пожелали анонимност добродеятели.
През годините от тяхното създаване, благотворителната дейност на Lions клубове Sofia Capital И St. John e
реализирала редица каузи, изразени в предмети, труд и финансови дарения, надхвърлящи сумата от 300000 лева.
Сред приоритетите им са превенцията и борбата с редица детски болести, очните заболявания, глухотата,
диабетът, онко заболявания, последствията от Covid-19, както и теми свързани с култура, образование, спорт.
Сред реализираните им каузи са закупуването на над 100 бр. машини за незрящи ученици към училището за
незрящи "Луи Брайл", финансова подкрепа на изявени български деца в областта на науката, културата, спорта и
още много други.
LIONS International e организация, обявена за най-голямата и прозрачна благотворителна организация в света с
48 000 клуба на четири континенти и 2 000 000 членове.
0 0 vote Article Rating
Заглавие: Детски интерактивен център от типа "Музейко" ще бъда изграден в Добрич
Дата: 21.12.2021 17:05
Медия: ПроНюз Добрич

Детски интерактивен център от типа "Музейко" предстои да бъде изграден в Добрич, съобщи в социалната мрежа
кметът Йордан Йорданов. По думите му през отиващата си година са финасизирани успешно подготвителните
етапи за създаване на новия интегриран културен и образователен продукт. Вече са факт неговата концепция и
тематико-експозиционния му план.
Осигурени са средствата за ремонт на сградата, в която той ще се помещава. По информация на Про Нюз Добрич
това е бившата сладкарница в Драматичен театър "Йордан Йовков". Стремежът ни е центърът да стане модерно
интерактивно пространство за неформално учене чрез игра, което ще допълва знанията в училище, ще вдъхновява
децата да откриват и развиват своите интереси и умения, ще ги кара да се забавляват и ще им дава възможност да
общуват по нов начин със своите родители, посочва кметът.
Детски научен център "Музейко" има в София от 6 години. Той е създаден по модела на детските музеи в САЩ,
като съобразява резултатите от най-новите проучвания за развитието на детския мозък и начина на учене при
децата в различни възрасти. Изграден е по инициатива на Фондация "Америка за България", с първоначална
инвестиция от 20 милиона щатски долара.
Първият детски музей отваря врати през 1899 г. в Бруклин, а скоро се появяват такива и в Бостън (1913), Детройт
(1917) и Индианаполис (1925). Основна позиция на тези институции е необходимостта от пространства, специално
създадени да вдъхновяват децата и ориентирани към техния живот, проблеми и потребности. Често детските
музеи не притежават собствени колекции, но предлагат нарочно разработени игри, които стимулират
любопитството и творческото начало у децата.
Създателите на детските музеи вярват в огромното значение на играта за реализирането на пълния потенциал на
децата. Те приемат за своя мисия създаването на специално време за игра. Детските музеи са място за
съвместно активно и ефективно прекарване на време на децата с техните родители и учители, като дават
възможност за забавление и игра в общи пространства.
Цялото съдържание на "Музейко" е създадено от водещи учени, педагози и дизайнери и е съобразено със
съвременните тенденции в образованието. Разработките се базират на теориите за учене чрез игра и приложни
дейности, множествена интелигентност, сугестопедия и други техники за ускорено учене и разгръщане на
потенциала.

Заглавие: С кампания на BOSH община Сандански оборудва с нови електроуреди социални услуги.
Дата: 22.12.2021 10:09
Медия: Топ Преса

В навечерието на Коледа и във връзка с включването на община Сандански в кампания на BOSH- "Home connect –
Доброто ни свързва", част от социалните услуги в община Сандански получиха нови електроуреди, които ще
подобрят работата на центровете и условията за обслужването на потребителите.
Уредите бяха предоставени на директорите на Център за социална рехабилитация и интеграция, гр. Сандански,
Дневен център за пълнолетни лица с увреждания, с. Ласкарево и Център за настаняване от семеен тип за
младежи с увреждания с. Вълково.
Кметът на община Сандански – Атанас Стоянов лично изказа своята благодарност към представителството на
BOSH и Агенцията за социално подпомагане за партньорството и високата социална отговорност при
провеждането на благотворителната кампания.

Заглавие: Ученици ще зарадват с ръчно изработени картички 350 възрастни старозагорци
Дата: 22.12.2021 11:37
Медия: Старозагорци

Ученици, учители и родители от старозагорското СУ "Васил Левски" организираха за втора поредна година
коледна инициатива в подкрепа на възрастни хора под надслов "Да стоплим самотен човек" .
На връх Рождество участниците в благородната кампания ще подарят ръчно изработени от децата поздравителни
картички и емоция на 350 възрастни потребители на социалната услуга Домашен социален патронаж при Община
Стара Загора
Талантливите ученици на СУ "Васил Левски" са написали вълнуващи писма до напълно непознати за тях хора, а
сръчните ръце на майсторите от магазин "Сладкотерия Богидея" са изработили ароматни коледни меденки.
Средствата за сладките изкушения са събрани от благотворителни парични дарения с помощта на училищното
настоятелство.
Служителите на Домашен социален патронаж при община Стара Загора ще помогнат на учениците от училището
да поднесат всичко изработено с любов възрастните хора.

Заглавие: Фондация "Ген. Протогеров" зарадва семейства в неравностойно положение
Дата: 22.12.2021 12:11
Медия: Янтра днес

В навечерието на Коледа 45 семейства в неравностойно положение бяха зарадвани с хранителни продукти от
първа необходимост от Фондация "Ген. Протогеров". Имената на 35 от тях са предоставени на дарителите от
Съюза на инвалидите във В. Търново, на който фондацията дарява консумативи на всеки празник. Другите 10
семейства са подадени от Отдел "Закрила на детето". Средствата за инициативата са осигурени от благодетели.
На 22 декември фондацията ще предостави голямо количество трайни хранителни продукти в Приюта за бездомни
лица в Г. Оряховица, уточни Георги Радев, председател на фондация "Ген. Протогеров".
Въпреки трудностите през последните две години заради пандемията, фондацията успя да реализира няколко
инициативи. Една от тях е "Деца рисуват за деца", насочена към училището по изкуства и занаяти за социално
слаби деца в село Русаля. Другата им кауза е "Да спасим книгите на Велико Търново" и поставянето на дървени
шкафове за книги на ключови места в града, както и други благородни инициативи.
Весела БАЙЧЕВА

Заглавие: Николай Андреев ще получи престижната награда "Жълта роза" от "Зонта Клуб София"
Дата: 22.12.2021 14:08
Медия: Политика

За 12-и пореден път "Зонта Клуб София" – първият в България официално учреден преди 26 години клуб на "Зонта
Интернешънъл" - най-влиятелната женска международна неправителствена организация - ще връчи годишните
награди "Жълта роза".
Жълтата роза е символ на организацията и наградите се присъждат на изявени личности за значителен принос в
развитието на обществото и в защита на здравето, правата на жените и свободите на хората.
"Зонта клуб София" работи съвместно с международни и други организации за подобряване статуса на
българската жена, подпомагане на хора в неравностойно положение и подкрепа на млади български таланти.
Тази година статуетката ще получи главният изпълнителен директор на Vivacom Николай Андреев, който до 1-ви
декември заемаше позицията главен изпълнителен директор на Нова Броудкастинг Груп. Отличието му се
присъжда за неговия пpинос в медийното популяризиране и отразяване на каузите на "Зонта клуб- София" и
"Зонта- България".
"За мен е изключителна чест да получа наградата "Жълта роза" на "Зонта клуб - България". Организацията, която
полага изключителни усилия за предотвратяване насилието над жени и деца и даване на равен шанс за тяхното
развитие. Смятам, че всички ние - било то в личен план, или като част от корпоративните структури, за които
работим, имаме отговорност да подкрепяме подобни каузи и да осигуряваме равен шанс за развитие. По този
начин всички ние ще подпомогнем израстването и развитието на обществото. Изключително съм щастлив и
благодаря за наградата", заяви главният изпълнителен директор на Vivacom Николай Андреев.
Статуетката "Жълта роза" ще получат още:
- Проф. ген. Венцислав Мутафчийски - професор, генерал-майор, началник на ВМА, главен лекар на въоръжените
сили на Република България - за неговия изключителен принос в опазване здравето на хората, превенция и
лечение на болните;
- д-р Софиен Риахи - експерт по дигитална и естетична стоматология - с личен принос в лечението на жени и деца,
пострадали при домашно насилие, настанени във фондация "Асоциация Анимус", което е един проект на "Зонта
Клуб София" за защита на жените.
Церемонията по връчване на наградите "Жълта роза" ще се състои през месец март 2022 година.
Сред отличените с наградата "Жълта роза" са: Илияна Йотова - вицепрезидент на Република България, Ирина
Бокова - генерален секретар на ЮНЕСКО, Йорданка Фандъкова – кмет на София, Ренета Инджова - министърпредседател на България за периода от октомври 1994 до януари 1995, Илияна Раева – председател на
Българската федерация по художествена гимнастика, Иван Гранитски - журналист, публицист, издател и
обществен деец, Надя Обретенова – журналист, Божана Димитрова – журналист, Явор Колев – ръководител на
отдел "Киберпрестъпност" в ГДБОП и други известни личности.
"Зонта Интернешънъл" е международна неправителствена организация, която вече 102 години работи за
овластяване жените по света чрез служба и застъпничество. В нея членуват над 27000 души в 63 държави.

Заглавие: Над 300 хил. лева инвестира в здравеопазването "Идеал Стандарт - Видима" през 2021 г.
Дата: 22.12.2021 00:00
Медия: 100 Вести

Още в началото на 2021 година "Идеал Стандарт – Видима" АД, съвместно с ключовите здравни заведения в
региона изготви инвестиционен план за сферата на здравеопазването. Днес от компанията с гордост отчитат
резултатите - реализираните дарения по програмата "За по-добро здравеопазване" през 2021 г. възлизат на над
300 000 лв.
"Като продължение на дългосрочната ни мисия за по-добро здравеопазване в региона направихме поредица от
дарителски инициативи през 2021 година. Насочихме се върху няколко ключови дарения в болниците в Габрово, в
Севлиево и в севлиевския "Медицински център 1", които оказват съществено влияние върху качеството на
медицинското обслужване" - сподели Ярослав Дончев, изпълнителен директор на "Идеал Стандарт – Видима" и
допълни, че даренията в здравеопазването са инвестиция в бъдещето.
През 2021 година "Идеал Стандарт – Видима" направи едно от най-значимите дарения на областната болница
МБАЛ "Д-р Тота Венкова". Сега специалистите в отделенията по ортопедия и травматология и Вътрешно отделение
вече работят със съвременна апаратура - акумулаторна електрическа машина за рязане, пробиване и римиране с
всички необходими приставки и мегапикселов хай дефинишън видеоколоноскоп.Ново оборудване и медицинска
апаратура получиха медиците от Специализираната болница за активно лечение на белодробни болести в

Габрово. За подобряване на диагностиката и лечението на пациенти с усложнена коронавирусна инфекция бяха
закупени ЕКГ-апарат, стойки за банки, кислородни концентратори, венескоп, малка кислородна бутилка,
лабораторен апарат за изследване на Д-димер.
В севлиевската болница МБАЛ "Д-р Стойчо Христов" бяха реализирани няколко проекта, които допринесоха за
подобряване на средата за лекари и пациенти. През 2021 г. операционната зала в Акушеро-гинекологичното
отделение беше основно ремонтирана и преоборудвана. Цялостната реновация е продължение на
дългогодишната грижа на компанията за отделението, в което медиците дават началото на живота. Благодарение
на "Идеал Стандарт – Видима" в Хирургия вече е изградена вентилационна система за 10 стаи; за Терапевтично
отделение е закупен модерен ехокардиограф, а за Инфекциозно отделение - 10 нови легла.
Модерен ехограф заработи и в "Медицински център-1" в Севлиево и с новия апарат диагностиката на различните
видове заболявания е много по-навременна.
"Инвестицията в модерна апаратура допринася за по-добро диагностициране и лечение на пациентите и създава
подходящи условия за работа на лекарите, както и за привличането на млади специалисти" - сподели Ярослав
Дончев и допълни, че и през следващата година компанията ще продължи да инвестира в по-добро
здравеопазване в област Габрово.

Заглавие: НАГРАДА ЗА КИНО 355 на Фондация "Стоян Камбарев" предизвиква младите филмейкъри
Дата: 22.12.2021 20:16
Медия: Епицентър

3-ма млади режисьори ще снимат 5-минутен филм за 5 дни, победителят ще спечели статуетка и 10 000 лв.
Началото на 2022 година е идеалното време за код "Три-Пет-Пет" и здрава филмова битка. Любов, вяра, свобода,
изолация, дистанция, лудост, мечти и какво ли още не – толкова много вдъхновяващи теми предлагат последните
две странни години, в които живеем.
Фондация "Стоян Камбарев" продължава традицията и за 4-та поредна година предизвиква младите кинотворци
като им предоставя възможността за участие и победа в НАГРАДА ЗА КИНО 355 (ТРИ-ПЕТ-ПЕТ). Иновативният
филмов конкурс се осъществява с подкрепата на Столична Община.
А откъде идва името на наградата?
Елитно международно жури от Европа, Холивуд и България ще оценява кандидатурите и ще селектира 3-ма
режисьори, всеки от които ще заснеме и предаде 5-минутен игрален филм само за 5 календарни дни.
Името на председателя на журито ще бъде обявено скоро, като изненадата е голяма!
От 1 януари до 1 февруари 2022 г. младите филмейкъри, може да кандидатстват при пълна свобода на тема, стил
и жанр на филмите си.Има само едно ново условие и задача, с която трябва да се съобразят кандидатите, когато
пишат своите сценарии и предават синопсиса си - а именно филмите им трябва да бъдат с НЕОЧАКВАН КРАЙ, като
се допускат само изцяло авторски сценарии.
Фондация "Стоян Камбарев" ще продуцира трите късометражните ленти и ще предостави на екипите 2 снимачни
дни на територията на UFO Film and Television Studio, с възможност за ползване на декори, осветление, реквизит
и гардероб. Разбира се, филмите могат да бъдат заснети и на друга, желана от младите кинотворци локация.
Аудио техниката за снимки и аудио постпродукцията ще бъде осигурена благодарение на ARS Digital Studio.
За първи път и тримата финалиста (на възраст между 18 и 30 години) ще получат и финансов стимул за филмите си
от 1 500 лв.
Традиционно, крайният избор на победителя ще бъде в ръцете само и единствено на публиката, която ще гледа
филмите премиерно и ще гласува на живо по време на годишната Церемония за връчване на Наградите на
Фондация "Стоян Камбарев" - 13-та Награда за Полет в Изкуството и 4-та НАГРАДА ЗА КИНО 355. Дългоочакваното
от всички млади творци в България събитие, ще се проведе в края на април 2022г.
Носителят на НАГРАДА ЗА КИНО 355ще получи прекрасна бронзова статуетка и 10 000 лв. под формата на парични
средства и услуги за продуциране на следващия му филм от NOVA Film.
Миналата година 13-членното професионално международно жури с Почетен председател легендарния
продуцент от 20 Century Fox - Освалдо де Сантис и председател проф.Георги Дюлгеров,селектира младите Виктор
Иванов, Роуз Траян и Елена Чергиланова. Публиката избра за победител Виктор и неговата брилянта черна
комедия "10 начина да умреш". Очевидно тежките теми продължават да предизвикват режисьорското
любопитство на младия кинаджия. Вчера беше последният снимачен ден на новия му филм с шокиращо заглавие
"Калоян, който се самоуби". Освен 10 000 лв. от Фондация "Стоян Камбарев", филмът е подкрепен от НФК,

програма Дебюти и от продуцентските компании BLACK SEA FILM и NOVA Film на Деси Тенекеджиева, която
сподели:
"Само за три години, благодарение на НАГРАДА ЗА КИНО 355 се появиха цели 15 нови български филма, които
продуцирахме! И повярвайте ми, по нищо не си личи, че 9 от тях са заснети и завършени за толкова кратко време.
Някой имат завиден фестивален живот и са носители на много международни награди, като например филмите на
Евгения Танева и на Роуз Траяну. Вече са заснети и следващите филми на нашите победители Йордан
Михайловски, Ваня Бойчева и Виктор Иванов, с които ще работим и в бъдеще.
Сега с нетърпение очакваме новото ято кино таланти и техните истории с неочакван край. Така че, млади
приятели, не оставяйте за последно, а се включвайте в НАГРАДА ЗА КИНО 355 още през първите дни на новата
година!"
Всичко за наградата и кино състезанието както и условия, може да намерите ТУК - http://kambarev.com/bg/355

Заглавие: Сдружението "Деветашко плато" прави селска бизнес академия в Старата мелница в Кърпачево
Дата: 22.12.2021 18:36
Медия: Новината

Първа работна среща се проведе на 22 декември 2021 г. в Старата мелница в село Кърпачево, община Летница, –
новоремонтиран обект на сдружението "Деветашко плато".
Старата постройка сега е преустроена в уютен културно-информационен център, като в него ще работи селската
бизнес академия "Деветашко плато".
За тази дейност съобщи Ива Таралежкова, председател на УС на сдружението. По повод настъпващите Коледни и
Новогодишни празници в мелницата се събраха активисти от близките села и градове, тук бяха и кметовете на
общините Ловеч и Летница Корнелия Маринова и Красимир Джонев. Представен беше процесът и идеите за
реконструкцията на постройката, прожектиран беше филм за Деветашкото плато и за живота на местните
общности от селата на сдружението. Ремонтът и обзавеждането са станали с помощта на община Летница и
фондация "Америка за България". Сградата има всички удобства за провеждане на семинари и други културни
събития, запазен е духът и част от автентичните елементи на старата мелница.
Кметът на Община Ловеч Корнелия Маринова по време на събитието връчи на Ива Таралежкова специален
плакет и грамота "Партньор на общините" от НСОРБ. Сдружението "Деветашко плато" е отличено за активна
дейност по подобряване на гражданското участие във формулирането и реализацията на решения за местно
развитие в 13 села в общините Летница, Ловеч, Севлиево и Велики Преслав.
Нека бъдещата селска бизнес академия да произвежда кадри и да трупате опит и удовлетворение от тази полезна
дейност, пожела кметът Корнелия Маринова.

Заглавие: Качественото образование е в основата на проспериращото общество
Дата: 23.12.2021 00:00
Медия: Капитал

Венцислава Николова - ръководител "Подбор" и Център за знание, "Еконт Експрес" ЕООД, Траян Траянов изпълнителен директор и член на управителния съвет на фондация "Заедно в час"
Визитка Венцислава Николова е ръководител "Подбор" и Център за знание, "Еконт Експрес" ЕООД. Тя се грижи за
откриването на подходящите хора за "Еконт" - както служители, така и партньори. Работи активно, за да бъде
усъвършенстван процесът на подбор, въвеждането и развитието на специалистите в компанията.
Траян Траянов е изпълнителен директор и член на управителния съвет на фондация "Заедно в час" от 2019 г. Той
е част от екипа на организацията от нейното създаване през 2010 гoдина. Основните му отговорности са свързани
с цялостното стратегическо развитие и устойчивост на "Заедно в час". Завършил е Американския колеж в София.
Следва социални науки в Connecticut College, а след това и в Harvard University, където през 2006 получава
бакалавърска степен. Работи като бизнес анализатор за Mitchell Madison Group в Ню Йорк и Лондон и за Arthur D.
Little в Прага. Преди да се присъедини към екипа на "Заедно в час", завършва магистратура по социология в
University of Cambridge. Каква е вашата мечта за българското образование?
Венцислава Николова: В най-смелите ми мечти българското образование е модерно, адаптирано към детето и
много практически ориентирано. Обучението е насочено към изграждане на критично и аналитично мислене,
умения за работа с информация, за работа в отбор. Технологиите участват все повече в живота ни и не можем да

бягаме от дигиталната трансформация и като щрауси да крием главите си в пясъка. Можем обаче да адаптираме
цялата система към тази трансформация.
В близкото бъдеще мечтая за това да виждам спад в процента функционално неграмотни български деца. Много
стряскащ е темпът на намаляване на грамотността на българите. Това беше и една от причините да подкрепим
"Заедно в час" и да създадем кампанията "Куриери на бъдеще".
Траян Траянов: Мечтая си всеки родител да може да запише детето си в най-близкото общинско училище в
квартала или населеното си място, без да има притеснения, че по някакъв начин детето му е ощетено от това или
пропуска някакви възможности. И без да му се налага да допълва образованието, получено там, с частни уроци и
школи.

Заглавие: Деца от Гълъбово получиха подаръци от ТЕЦ AES Гълъбово за Коледа
Дата: 23.12.2021 12:36
Медия: Експерт БГ

Общо 194 деца от Гълъбово бяха получиха подаръци от инициативата "Дървото на ангелите", организирана от ТЕЦ
AES Гълъбово. За дванадесета поредна година в навечерието на коледните празници компанията и нейните
служители подариха на малчуганите топли дрехи и обувки. Децата са ученици в трите училища в Гълъбово, както и в
училището в село Обручище. Заради пандемичната обстановка тази година нямаше събитие, на което всички деца
да си получат подаръците, а бяха раздадени поотделно, за да се избегне струпването на много хора на едно
място.
"За мен е огромно удоволствие и гордост, че вече за дванадесета поредна година служителите на ТЕЦ AES
Гълъбово показват своята съпричастност към нуждите на децата и даряват средства за финансиране на
кампанията. Вярвам, че благодарение на средствата, които всеки наш служител е отделил за закупуване на
обувки и дрехи, нуждаещите се деца в Гълъбово ще имат една по-топла и по-щастлива Коледа", заяви
Мариана Геренова, комплексен ръководител на всички производствени активи на AES в България.
"Грижата за общностите, в които работим, е сред приоритетите на нашата програма за корпоративна
социална отговорност. За последните години отделените от AES България средства за различни проекти
с обществена значимост възлизат на близо 15 млн. лева", отбеляза Иван Цанков, изпълнителен директор на
AES България.
Корпоративната програма за социална отговорност на AES България финансира реализирането на различни
програми и проекти с фокус върху три основни приоритета – образование, здравеопазване и инфраструктура.
______________
За AES България
AES е най-големият инвеститор в енергийния сектор в България. Компанията е собственик и оператор на найновата и модерна топлоелектрическа централа в Югоизточна Европа – ТЕЦ AES Гълъбово и е мажоритарен
собственик и оператор на най-големия в страната ветроенергиен парк – "Свети Никола", край Каварна.
За да научите повече, посетете www.aesbulgaria.com. Последвайте AES България във Facebook: @AESBG и
Youtube: AES Bulgaria.
За AES
Корпорацията AES (NYSE:AES) е световна енергийна компания, която ускорява бъдещето на енергията и е
включена в списъка Fortune 500. Заедно с многото наши заинтересовани страни ние подобряваме живота като
доставяме по-зелени, по-интелигенти енергийни решения, от които светът се нуждае. Нашият разнообразен
глобален екип е отдаден на постоянното новаторство и на високите оперативни резултати, докато си сътрудничи с
нашите клиенти за техния стратегически енергиен преход и докато продължава да отговаря на техните енергийни
нужди днес.
За повече информация, посетете www.aes.com.

Заглавие: "Зонта Велико Търново" подкрепи Приюта за бездомни в Горна Оряховица
Дата: 23.12.2021 12:23
Медия: Вестник Седмицата

Има моменти в човешкия живот, в които поставената за подкрепа ръка на рамото помага повече, отколкото
хиляди левове.
Тази максима изповядват дамите от "Зонта клуб – Велико Търново" и нея защитиха отново днес. Паспрезидентът
на клуба инж. Красимира Коцева, вицепрезидентът Дарина Узунова и Грета Стоянова бяха в Приюта за бездомни
в Горна Оряховица, за да дарят от името на "Зонта клуб – Велико Търново" бельо за хората, намерили пристан
там.
Всеки човет има право да се чувства обгрижен, уютно, да му се помогне, за да си помогне и да се върне към
живота си. Затова решихме да дарим бельо – изпадналият в беда трябва да усети, че не е сам, да усети личното
отношение към себе си, сподели инж. Коцева.
Обществото не бива да се прави, че такива хора не съществуват, защото никой не е застрахован, че утре няма да е
в същата ситуация, споделиха и директорът на Приюта Силвия Райкова и социалният работник Емилия Иванова,
приемайки дарението.
А то е поредното, направено от местното представителство на световното обединение на жени "Зонта
интернешънъл". Днес дамите от организацията не скриха намеренията си жестовете им към хора в нужда да
продължат.

ИНДИВИДУАЛНО ДАРИТЕЛСТВО - (БРОЙ
НОВИНИ: 4)
Заглавие: Да си спомним за дарителя Гарбис Папазян
Дата: 17.12.2021 13:35
Медия: Седмица

Днес отправяме своята благодарност към Гарбис Папазян. Името му е символ на благотворителността и
дарителството за Сливен. Има десетки примери, но най-важното е, че винаги е помагал без шум, без някой да
разбере, без да се афишира. Хората, които го познават разказват, че му е ставало неудобно и забранявал да се
говори.
Списъкът с дарения на Гарбис Папазян е дълъг и започва от Сливен, където с негови пари е построена и
обзаведена детска градина в Сливен. Тя е открита на 10 ноември 1977г. под името "Детелина". През 1992 г. по
желание на дарителя, градината се преименува на "Вержин и Хаик Папазян". През 1978 г. дарява старинна
цигулка на която свири талантлив сливенски цигулар. През 1979 г. дарява ретранслатор за втора програма на БНТ.
Дарява 10 000 долара за построяването на новия театър. Отпуска средства за ремонт на арменския параклис, за
фонд "13 века България", за детски градини, за Старческия дом. Последното дарение за община Сливен е парцел
от 451 кв. м. в София. Условието на дарителя е всички финансови средства и приходи, придобити от община
Сливен в резултат на ползването на имота да бъдат влагани и изразходвани изцяло в полза на целодневната
детска градина, намираща в кв. "Българка".
С неговото съдействие днес България разполага във Виена с ценни имоти – Българския културен институт "Дом
Витгенщайн", резиденцията на посланика, сградата на Посолството и сградите на българския комплекс в четвърти
район. През годините той редовно подпомагал БКПО "Кирил и Методий", на която е бил почетен член, българското
училище "Св. св. Кирил и Методий", българската църква. Подпомага строителството на Софийската арменска
апостолическа църква "Света Богородица", фестивали и спортни организации в Армения и Нагорни Карабах,
пострадалите в голямото земетресение от 1988 г. в Армения. Той осигурява обзавеждането на символични цени
на Националния дворец на културата и пр. и пр.
През целия си живот е помагал за обучението със стипендии на много българи и арменци. Помагал е за
осъществяване на десетки концерти и изложби.
Гарбис Папазян e роден на 14.08.1920г. в Сливен, но корените му са от Одрин. Учил е в Арменски колеж в град
Пловдив. През 1940 година завършва Сливенската мъжка гимназия и заминава за Виена да следва във Виенския
университет. Завършва индустриална химия и като втора специалност – търговия. От 1948 година започва
търговска дейност. Почива на 25.06.2019 г. на 98 години във Виена.
През 1987 година Гарбис е обявен за почетен гражданин на град Сливен. През 1989 година е награден с орден
"Народна Република България" първа степен. През 2004 г. Общинският съвет – Сливен учредява награда –
почетен знак "За граждански принос" и нейният първи носител е Гарбис Папазян.
Папазян е арменец по произход, но винаги подчертавал, че е българин по народност. През 2010 г. си връща

българското гражданство като обяснява решението си просто "Обичам България – затова го направих. Да си умра
като българин".
Рубриката "Дарителството в града на 100-те войводи – в миналото и настоящето" е част от проекта "Дарителството
в Сливенския край – Заедно по Пътеките към Доброто" на ОДФ – Сливен. Подкрепата за Фондация "Обществен
дарителски фонд Сливен" е осигурена по програма "Развитие на дарителството на местно ниво" от Сдружение
"Платформа АГОРА" и Фондация "Америка за България". Изявленията и мненията, изразени тук, принадлежат
единствено на ОДФ – Сливен и не отразяват непременно вижданията на Фондация "Америка за България" или
нейните партньори.

Заглавие: Община Мирково и Група ГЕОТЕХМИН реализираха още два значими проекта по Благотворителна
програма "Българските добродетели" 
Дата: 17.12.2021 17:41
Медия: Вестник Камбана

В Мирково центърът и двете главни улици – с LED осветление
Сeло Бенковски – с пет новоасфалтирани улици
В рамките на Благотворителната програма "Българските добродетели" в края на 2021 г. успешно приключиха още
два проекта по подписаното споразумение за подкрепа на значими социални проекти между община Мирково и
четири дружества от Група ГЕОТЕХМИН – Геотехмин ООД, Елаците-Мед АД, Геострой АД и Геотрейдинг АД.
И двата проекта имат голям социален ефект за местното население. Първият проект е реализиран в с. Мирково,
като в рамките само на две месеца бе извършено реновиране на уличната осветителна мрежа на централния
площад и прилежащите две главни улици. По този начин се осигуриха много добри условия за жителите на селото
при придвижването им вечер. Вторият проект бе свързан с подобряване на уличната мрежа в с. Бенковски, като
бяха изцяло асфалтирани пет улици. Сега жителите на Бенковски се радват на новоасфалтирани пътни платна,
които позволяват по-лесно придвижване на бенковчани и техните гости.
Кметът на община Мирково, г-жа Цветанка Йотина, благодари на фирмите дарители Геотехмин ООД, Елаците-Мед
АД, Геострой АД и Геотрейдинг АД: "Благотворителна Програма "Българските добродетели", създадена по идея на
проф. дтн инж. Цоло Вутов, допринесе изключително много за развитието на общината. През настоящата година,
заедно с компаниите, успешно реализирахме още два големи инвестиционни проекта. В общинския център, с.
Мирково, подменихме улични лампи, с такива с LED осветление. Новите осветителни тела са енергоефективни, с
много красива изработка и сега красят двете централни улици – "Цвятко Караджов" и "Александър Стамболийски".
Прилежащият площад "Разкола" също е осветен и е много приятно вечер. Освен че е красиво, е и много
икономично, което е от голямо значение за финансите на общината" – допълва г-жа Йотина.
Другият значим проект е в с. Бенковски. Там бяха ремонтирани и асфалтирани пет улици. Проектът повишава
социално-икономическото равнище, подобрява и начинът на живот. "Вярвам, че и в бъдеще ще продължат
добрите взаимоотношения между община Мирково и дружествата от Група ГЕОТЕХМИН по каузи от обществено
значение", каза г-жа Йотина и пожела в навечерието на коледните и новогодишни празници много здраве и успехи
на ръководствата и на колективите на дружествата от Групата.
С реализирането на тези проекти, четирите дружества – Геотехмин, Елаците-Мед, Геострой и Геотрейдинг следват
идеята на Благотворителна програма "Българските добродетели", създадена от проф. дтн инж. Цоло Вутов, да
бъдат в полза на обществото, като доброволно подпомагат различни значими каузи, подкрепят и реализират
проекти, включително в сферата на инфраструктурата и подобряване на градската среда.

Заглавие: Поредно дарение от проф. Валентин Джонов
Дата: 21.12.2021 10:08
Медия: vidinvest.com

През изминалия ден във Видин пристигна ТИР с дарения, осигурени от нашия съгражданин, със съдействието на
Общината. Това е пореден благороден жест от страна на живеещия в Швейцария проф. Джонов, който тази година
бе обявен за почетен гражданин на Видин. През последните две години с негова помощ са предоставени за
нуждите на хора и институции над 5 ТИР-а с мебели, машини, дрехи, медицински консумативи и пособия и др.
Част от сегашното дарение отново е за видинската болница "Света Петка". Лечебното заведение се сдоби с 25
напълно механизирани реанимационни легла и дюшеци за тях; обзавеждане за болнични стаи – маси, болнични

шкафове, столове; дезинфектанти; медицински консумативи – маски, ръкавици, спринцовки и др.; специални
чували за отпадъци за структурите за лечение на пациенти с коронавирус; 2 палатки за пациентите, изчакващи да
излязат резултатите от направените им PCR тестове.
Дарението включва и над 200 кашона с дрехи, които ще са коледен подарък за жители на Община Видин,
нуждаещи се от подкрепа. Създава се необходимата организация за раздаване на пакетите. То ще започне от
днес, край елхата на площад "Бдинци", от 16:30 до 17:30 часа.

Заглавие: Перничанка уши 22 пердета за Профилакториума
Дата: 21.12.2021 10:38
Медия: За Перник

Перничанка е ушила 22 пердета за Специализираната болница за долекуване, продължително лечение и
рехабилитация "Профилакториум" в града, съобщиха от здравното заведение.
Елена Димитрова, която е ръководител на женската фолклорна певческа група "Седмошарица" при читалище
"Нови хоризонти", разбрала за проблемите на болницата от телевизионно предаване, пише Дарик.
Тя разпологала със запазени платове, отишла до лечебното заведение, взела размери на прозорците и ушила
нужните пердета. Подарила ги вчера – на Игнажден, за да е добра орисница на болницата. Освен това дарила и
порцеланови съдове за хранене на здравното заведение.
"Пердетата са поставени в 11 стаи на първия етаж. Досегашните пердета били стари и захабени. Новите, свежи
окраски придават допълнителен уют на болничните стаи", коментира директорът на болницата Емил Ненков. През
следващата 2022 г. Димитрова обещава да ушие пердета за още девет стаи на втория етаж.
Специализираната болница за долекуване, продължително лечение и рехабилитация е получила дарения на
стойност 60 000 лв. през отиващата си година, каза Емил Ненков.
Сред даренията за болницата са нови гардероби, нови матраци, строителни материали за довършване на
ремонтни дейности, дезинфектанти, минерална вода, лед осветление за 12 стаи, ултразвуков апарат за
физиотерапия, почистащи препарати, нови телевизори за всички стаи, работни якета за общите работници на
болницата, електронни термометри и др.
А по повод 70-годишнината на лечебното заведение сладкарница направи голяма торта със снимка на
Профилакториума.

КАМПАНИИ - (БРОЙ НОВИНИ: 30)
Заглавие: Над 2000 лв. за благотворителност събраха учениците от СУ "Св. Св. Кирил и Методий" – Смолян,
инициативата продължава
Дата: 17.12.2021 14:10
Медия: Информационна агенция "Фокус"

Смолян. Над 2000 лв. за благотворителност събраха учениците от СУ "Св. Св. Кирил и Методий" – Смолян в дните
преди Коледа. Това съобщи за Радио "Фокус" – Смолян Радостина Радева – зам.-председател на ученическия
съвет към училището. Инициативата се организира за поредна година от учениците, а средствата ще бъдат дарени
за различни каузи на деца в нужда от Смолян.
"Идеята за организиране на благотворителната проява е на учениците, като за реализацията много ни помогна и
Стела Стоименова, която е педагогически съветник в училището. Заради въведените противоепидемични мерки и
за безопасността на децата, инициативата се реализира на отделни места в различни институции в областта. В тях
учениците предоставят на служителите направени от самите тях коледни картички, сувенири или домашно
приготвени сладки и храни", поясни Радостина Радева. Всеки клас от училището сам е решил в коя институция ще
занесе своите творения. Досега благотворителните базари са организирани в Община Смолян, Областната
администрация, пожарната, РЗИ, държавен фонд "Земеделие", Бюрото по труда и други. Събраната сума до
момента е над 2000 лв., а инициативата продължава. Ученическият съвет е взел решение всеки клас сам да
прецени към каква кауза да насочи събраните средства. Радостина разказа, че техният 11-ти клас са събрали 660
лв. и понеже сумата е голяма, ще я разделят на две. Половината ще бъде дарена на Александър Сираков, за
който се събират средства и от продажбата на календара на община Смолян. С останалата част от парите ще
бъде подпомогнато дете от смолянския квартал Устово.

Божидар Билюков от 5 "б" клас допълни, че тази инициатива се организира редовно от училището, като тази година
е малко по-различна заради противоепидемичните мерки. В предишни години в самото училище са се
подреждали щандове с различни изработени неща от учениците. Сега техният клас е събрал 200 лв. от
посещението си в пожарната в Смолян. "Коледа е време, в което всеки трябва да получи подарък, а ние сме
безкрайно щастливи да помогнем на тези деца. Тези пари ги даваме от сърце и се надяваме да им помогнем за
бързото оздравяване, а и родителите им да бъдат по-спокойни", каза Божидар.
Мария Райска от 5 "а" клас посочи, че от базара в община Смолян са събрали сума от 210 лв. и ще ги дарят на деца
с проблеми. "Чувстваме се много удовлетворени, защото всеки човек се нуждае от нещо. Децата, на които ще
дадем парите имат здравословни проблеми и се нуждаят от тях, за да оздравеят и живеят по-добре", сподели
Мария.
Директорът на СУ "Св. Св. Кирил и Методий" – Смолян, Росица Шехова отбеляза, че благотворителната кампания
продължава. "Макар и дислоцирана заради мерките, инициативата продължава, а като приключи ще се направи
пълен отчет за събраните средства и това, къде ще бъдат дарени те. В проявата се включват и много родители на
наши деца, работещи в тези институции, както и много други хора. Много е хубаво, когато деца помагат на деца,
трогват се всички, а ние – техните учители, се гордеем с тях", каза още директорът на училището.
Нели ГЕРГЬОВСКА

Заглавие: За 18-а поредна година започна Националната благотворителна кампания за подпомагане на децата
на загиналите и пострадалите при изпълнение на служебните задължения служители от системата на МВР
Дата: 17.12.2021 14:06
Медия: Информационна агенция "Фокус"

София. За 18-а поредна година започна Националната благотворителна кампания за подпомагане на децата на
загиналите и пострадалите при изпълнение на служебните задължения служители от системата на МВР. Това
съобщиха от пресцентъра на Министерството.
Благотворителната кампания на МВР се провежда за 18-а поред година в подкрепа на момичетата и момчетата,
останали без най-силната опора по пътя на порастването.
"Успехът на инициативата е отражение на силата на отговорното и единно общество. Признателни сме за
безкористната съпричастност, която въплъщава добротворството и съхранява през годините спомена за онези,
които загубиха живота си в изпълнение на тежката мисия да отстояват сигурността, да защитават и спасяват",
посочиха от Министерството.

Заглавие: Екипът на ДГ "Малкият принц" с благотворителна инициатива за децата от Детската онкохематология
Дата: 17.12.2021 14:10
Медия: Трафик Нюз

Те събраха средства и закупиха тетрадки, моливи, боички, книжки за оцветяване и други дидактични
материали
В навечерието на най-светлия празник Рождество Христово екипът на ДГ "Малкият принц" зарадва с играчки и
лакомства децата от Детската онкохематология към УМБАЛ "Свети Георги".
Малчуганите от всички групи в детското заведение с вълнение и огромно желание се включиха в благотворителната
инициатива и изработиха прекрасни коледни картички с искрени пожелания в тях.
От детската градина се свързаха със Златина Стайкова, председател на Сдружение "Образование и здраве", което
отговаря за образователния процес и психологическата подкрепа на децата в Детската онкохематология. От
Сдружението обясниха, че винаги изпитват недостиг на пособия, необходими за учебния процес.
Затова служителите на ДГ "Малкият принц" събраха средства и закупиха тетрадки, моливи, боички, книжки за
оцветяване и други дидактични материали. За доставката на коледните сладкиши се погрижиха част от родителите
на децата в детското заведение.
В знак на благодарност малките пациенти подариха на екипа на ДГ "Малкият принц" картичка, на която с красив
детски почерк бе написано "Благодаря!".
"Възхитена съм от сърцатите лекари и медицински сестри, както и от учителите от сдружение "Образование и
здраве" - всички те се грижат за малчуганите по време на престоя им в отделението. Смятам че, с подобни
инициативи възпитаваме децата ни в съпричастност, толерантност и подкрепа към ближния, както и да се стремят
да правят повече добри дела", посочи директорът на ДГ "Малкият принц" Анелия Божанова.

Заглавие: Над 250 дървета са засадени през есенната кампания в Перник
Дата: 17.12.2021 16:13
Медия: БТА
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Перник - озеленяване
Над 250 дървета
са засадени през есенната кампания
в Перник
Перник, 17 декември /Елка Робева, БТА/
Над 250 секвои, липи, чинари и иглолистни дървета са засадени през есенната кампания от община Перник и
местния жител Ивайло Танев, съобщи общинският пресцентър. Дръвчетата са разпределени в различни части на
града. Петдесет са чинарите и липите в района на Пето Средно училище "П. Р. Славейков" и бл. 17 в кв. "Димова
махала". Секвои са засадени и в кв. "Тева". На останалите места в града са разпределени фиданки на чинари и
липи.
През пролетта са посадени 117 декоративни и медоносни дръвчета.
През ноември 2020 г. по инициатива на Ивайло Танев и с подкрепата на община Перник десетки доброволци са
засадили 1001 дръвчета, като инициативата е продължила през цялата 2021 г. Засадените през тази една година
дръвчета на територията на целия град са в пъти повече от премахнатите, уточнява пресцентърът.
/РИ/
Заглавие: За децата на героите: Вижте как може да помогнете
Дата: 17.12.2021 17:14
Медия: БТВ

Национална благотворителна кампания стартира за 18-та поредна година в навечерието на празниците
83 деца на загинали и пострадали при изпълнение на служебния им дълг полицаи, ще получат подаръци и
финансова помощ за Коледа.
Това предвижда национална благотворителна кампания, която стартира за 18-та поредна година в навечерието
на празниците.
Всеки може да помогне с дарение чрез SMS номер 1866.
"В нашата постоянна битка за справедливо прилагане на закона няма големи и малки победи. Всяка от тях е
важна, защото докосва човешки съдби. В тази битка загинаха и наши колеги. Тяхното дело, а и близките им
заслужават признание", заяви вътрешният министър Бойко Рашков.

Заглавие: Фондация "Плюшено мече" сбъдва мечти за 14-а поредна година
Дата: 17.12.2021 19:25
Медия: BG on air

И тази година фондация "Плюшено мече" помага на деца, които растат в социални институции и възрастни с
увреждания, да получат продукти от първа необходимост и подаръци. Кампанията се реализира за 14-а поредна
година и изтича в края на месеца.
Броени дни преди Коледа децата намислят най-съкровените си желания. Децата в неравностойно положение от
семеен център "Посока" изпратиха писма до Дядо Коледа. Пожелаха всички да са щастливи и ни споделиха една
тайна - по Коледа стават чудеса.
Техните желания бяха чути от едни специални коледни джуджета. С помощта на платформата "Плюшено мече"
всеки може да изпрати подарък на деца в неравностойно положение в цяла България. И така служители от една
от фирмите дарители запретнаха ръкави и опаковаха безброй подаръци.
"За нас това е кауза, която много си припознахме - да помогнем на хора, които са в нужда. Те са основно деца,
които живеят в домове, лишени от родителски грижи или имат по-сложна семейна ситуация, живеят лишени от
много неща и възможността да направим Коледата за тях по-светла, по-хубава подарявайки им нещо, което са си
пожелали като коледен подарък прави нещата много смислени", разказа Розалина Бръчкова.
Всеки може да стане дарител, а желанията на децата могат да бъдат видени в сайта на сдружението. Коледни

подаръци се събират до края на декември. А през останалата част от годината всеки може да се включи с дарение
за "Скритите таланти на България".
Вижте повече в репортажа на Александра Иванова.

Заглавие: Кампанията "Купи и дари" в Добрич набира днес и утре продукти за хора в нужда
Дата: 18.12.2021 09:06
Медия: ПроНюз Добрич

За поредна година клубовете "Ротаракт" и "Интеракт" в Добрич провеждат кампанията "Купи и дари" в навечерието
на най-светлите християнски празници.
Младежите ще бъдат благодарни на всеки, дарил от времето и средствата си, за да помогне в кампанията.
Те ще бъдат на входа пред магазин "Кауфланд" в Добрич днес, 18 декември (събота) от 12:00 до 20:00 ч., и на 19
декември (неделя) от 12:00 до 17:00 ч.
Доброволци от двата клуба посрещат добричлии, за да ги запознаят с целта на кампанията. В нея могат да се
включи всеки като закупи определени продукти от първа необходимост и ги постави в обозначени колички на
изхода при касите. Могат да се оставят пакети брашно, макарони, варива, консерви, сладкиши, сирене, месо, както
и почистващи материали за дома и за лична хигиена.
Целта на кампанията е да се наберат хранителни продукти от първа необходимост. Те ще бъдат предоставени на
хора в неравностойно положение.
"Помогнете ни да направим тази Коледа по-добра за нуждаещите се!", призовават младежите.
Снимки: Архив

Заглавие: Учениците от СУ"Владимир Димитров Майстора" и писателя Хаки Кан поставиха началото на
благотворителната акция "Коледни ангели"
Дата: 18.12.2021 09:40
Медия: Dimitrovgrad.bgvesti.NET

Учениците от СУ "Владимир Димитров – Майстора", съвместно с Хаки Кан - писател, съвременен будител и
добротворец, започнаха благотворителна акция на име "Коледни ангели", за да помогнат на хора в нужда.
"Коледа е времето, в което най-често отваряме сърцата си и сме съпричастни към другите. Нека бъдем
милосърдни и да подадем ръка на хора в нужда", казват децата с добри сърца, като отправят заявка да не спират
с благотворителната дейност и през следващата година.
На 17.12.2021 година, акцията бе осъществена и в присъствието на Хаки Кан бяха предадени хранителни продукти,
които да бъдат дарени на хора в нужда.
Благотворителната акция на учениците ще продължи до края на другата седмица – 23 декември, с още хранителни
продукти, които ще бъдат дарени допълнително.
Това съобщиха от ръководството на училището.

Заглавие: Коледен базар събра 1500 лв. за инфекциозното отделение на пернишката болница
Дата: 19.12.2021 19:42
Медия: Вестник Вяра

Събрани са 1510 лв. от еднодневния коледен базар в пернишкото село Драгичево, съобщиха от кметството.
Средствата са предназначени за Инфекциозно отделение в пернишката болница, където се лекуват пациенти с
коронавирус. Отделението се нуждае от ремонт и нова апаратура.
Инициатори на проявата са млади хора, които собственоръчно изработили играчки, сурвачки и други артикули,

продадени на базара. До дни ще бъде обявено какви консумативи и апаратура са купени за отделението.
Основната заслуга е на Ванеса Викторова, която не за първи път организира подобни инициативи. Тя казва, че
мечтата й е да прави добро и да помага на хората. "Аз си имам една мечта – един ден да мога да създам някакво
благотворително дружество и да бъда полезна на хора, на институции. И това е нещо, което ме зарежда. Правя го
от сърце и не очаквам нищо в замяна. Просто го правя от сърце", заяви Ванеса пред БНР.
Ванеса е изключително благодарна на всички, които са помогнали със средства и труд. Сред отзовалите се на
призива й са нейни приятели и съотборнички от "Риал" (Ковачевци), където Ванеса играе футбол. В продължение
на няколко седмици са изработени десетки коледни украси, играчки, сурвачки.
"Аз чак сега разбирам защо ръчната изработка струва толкова много пари. Защото е много труд и много време",
казва Ванеса и добавя: "Сега очаквам резултата. В момента, в който отидем в болницата и им дадем това, от което
имат нужда, тогава ще бъда истински щастлива и ще мисля за следващата инициатива".

Заглавие: Ученици от Ямбол организираха благотворителна кампания за деца, лишени от родителска грижа
Дата: 20.12.2021 12:00
Медия: БТА
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IS1158BO.016
Ямбол - благотворителна кампания - ученици
Ученици от Ямбол организираха благотворителна кампания за деца, лишени от родителска грижа
Ямбол, 20 декември /Мирослава Безус, БТА/
Учениците от Професионалната техническа гимназия "Иван Райнов" в Ямбол организираха благотворителна
кампания за 12 деца, лишени от родителска грижа. В навечерието на Коледа те осигуриха и дариха дрехи, обувки,
раници, ученически пособия, храна и лакомства на Центъра за настаняване от семеен тип "Слънце" в града,
съобщи за БТА педагогическият съветник в училището Ива Караганчева.
Инициативата от деца за деца се ражда спонтанно, но учениците от гимназията с желание се включват.
Родителите и учителите им ги подкрепят в благотворителното дело. Младите добротворци за кратко време успяват
да съберат средствата, с които закупуват даренията, каза още педагогическият съветник.
Тийнейджърите вярват, че доброто е заразно. Това е първата им, но не и последна кампания, обещават те.
"Чувството да помагаш е уникално и обединява. Изработихме и коледни картички с послание за всяко дете.
Избрахме дрехи, които ние самите с радост бихме носили. Искахме да ги зарадваме и накараме да не се чувстват
неприети", коментира пред БТА десетокласникът Максим Жечев.
/ИС/

Заглавие: Броят на дарителите за партиите намалява, но стойността на даренията се увеличава
Дата: 20.12.2021 14:08
Медия: Политика

Броят на дарителите намалява, но стойността на даренията нараства, сочат данните на Сметната палата,
цитирани от БНР относно предизборните кампании на партиите.
До 29 декември партиите и коалициите, участвали в изборите за парламент и президент на 14 ноември, трябва да
подадат отчетите си до Сметната палата, припомнят от ведомството. Единствено за участниците в балотажа на
президентския вот срокът е до 6 януари.
Така през 2017 година даренията са били на стойност 1 400 000 лева от 2 160 дарители. На последните
парламентарни избори на 14 ноември даренията са на стойност 1 830 000 от 737 дарители. "Което означава, че
дарителите са направили по-големи по размер дарения. Има дарения от порядъка на стотици хиляди лева",
коментира пред БНР председателят на Сметната палата Цветан Цветков. След последните законодателни
промени бе отстранен таванът на даренията от 10 000 лева. Сметната палата вече е готова с докладите си за
изборите през април, но те първо трябва да бъдат връчени на партиите, след това публично оповестени. В ход е
работата по останалите кампании през отминаващата година.
Формата за въздействие на съвременната сметна палата не са санкциите, а препоръките, коментира Цветан
Цветков. "За да има независимост, трябва да се промени Законът за публичните финанси и Сметната палата да
има самостоятелен бюджет", смята още той. В момента бюджетът на институцията се приема от НС по
предложение на МС. Министерството на финансите е сред одитираните от Сметната палата институции и се

получава грубо нарушаване на международните принципи и стандарти, изтъкна той. Един от интересните одити,
извършени през тази година от Сметната палата, е на търговските дружества в ресора на икономическото
министерство - включително Държавната консолидационна компания и Българската банка за развитие. "Общият
извод е, че контролът на министъра е много ограничен и занижен. На практика той се свежда до това да
назначава ръководството на тези дружества, управителните и контролните органи. Другата форма на контрол –
чрез одобряване на бизнес програми, които трябва да съдържат конкретни показатели като печалба,
рентабилност, производителност, брой заети работни места, размер на инвестициите, няма утвърдени такива
бизнес програми, поради което няма и ефективен контрол върху тяхната дейност", подчерта Цветков.

Заглавие: Събраха 5 000 лева по време на "Коледна БлагоТворителница"
Дата: 20.12.2021 15:43
Медия: Радио Благоевград

Истинско чудо преди Коледа сътвориха децата от Начално училище "Свети Паисий Хилендарски" в Банско с
помощта на техните родители и учители. В благотворителната инициатива " От детските ръце за детското сърце" се
включиха стотици жители и гости на града, които изкупиха всички неща, изработени от малки и големи и подредени
на коледния базар в двора на училището. Събрана беше рекордната сума от над 5000 лева, която беше дарена на
Дневния център за деца и младежи с увреждания в града, а с това се сбъдна и мечтата да имат не една, а две
интерактивни дъски за иновативно обучение, както и музикална система. За това вълшебство ни разказва в
репортажа си Кети Тренчева:
Заглавие: Серия от съвместни инициативи набелязаха ротарианците от Момчилград и Кърджали
Дата: 21.12.2021 09:20
Медия: smolyan.bgvesti.net

Серия от съвместни благотворителни инициативи набелязаха ротарианците от Момчилград и Кърджали на обща
среща. Първата от тях е осигуряване на лакомства за децата от Центъра за ранно детско развитие в Момчилград и
Центъра за настаняване на деца от семеен тип без увреждания "Детска мечта" в Кърджали. На съвместната вечер
ротарианците събраха средства, с които на 31 декември ще зарадват подрастващите. Още от сега са поръчани две
огромни торти.
През април двата клуба ще отбележат съвместно рождения ден на обичаната д-р Алин Адем,която ни напусна
много рано. Д-р Адем ще живее винаги в нашите сърца. Затова поредната благотворителна проява ще бъде в
нейна памет, подчерта президентът на Ротари клуб Момчилград Айтен Сабри. Тя бе категорична,че Ротари е обща
кауза. В този смисъл е и слогънът на тази ротарианска година "Променяме животи". Тя отбеляза ,че приятелите й
от Ротари са хора със златни сърца.
Инициативите бяха подкрепени от президента на Ротари клуб Кърджали Мухаррем Хълми Али и президента на
Ротаракт клуба Ангел Тенев.
Кърджали бг вести

Заглавие: Открита е дарителска сметка за пострадалите от пожара в "Струмско"
Дата: 21.12.2021 10:28
Медия: Радио Благоевград

Собствениците на апартаменти от бл. №18 в кв. "Струмско", в който преди дни възникна пожар, вече са разкрили
банкова сметка, по която могат да бъдат правени дарения. Събраните средства, ще бъдат използвани за
възстановяване на общите части и инсталации, както и за ремонт на компрометираната конструкция на сградата.
По време на последното заседание на Общински съвет – Благоевград, по предложение на Община Благоевград,
беше променено предназначението на жилища от Общински жилищен фонд във фонд "Резервен", така че същите
да могат да бъдат предоставени на пострадалите хора. В момента тече и 14-дневният срок, да за влезе решението
в сила.
Извършва се и конструктивно обследване на сградата, за да бъде установено дали съществува риск същата да
бъде обитавана. Община Благоевград оказва съдействие и координира необходимите действия с институциите,
имащи отношение по случая.

Заглавие: 5000 лева събра Коледната благотворителница в Банско
Дата: 21.12.2021 10:09
Медия: Пирин Нюз

Организираната "Коледна БлагоТворителница" в Банско събра много хора, които дариха средства за една кауза:
"От детските ръце – до детското сърце" в подкрепа на Дневен център за деца и младежи с увреждания "Здравец".
Подреденият базар по класове изобилстваше от произведения на изкуството и кулинарни изкушения. Настроение,
много забавления, музика и песни, танци и хора – истинско коледно настроение. Посрещането на Дядо Коледа и
Снежанка предизвика голямо въодушевление сред децата, които получиха лакомства от добрия старец. "Коледна
БлагоТворителница" изпълни своята мисия – събраната сума от 5027 лв. беше предадена на директора на Дневен
център в присъствието на родители и учители.
Да, на Коледа стават чудеса!
Заглавие: "Деца помагат на деца" - благотворителна инициатива на ДГ "Максим Горки" за детското отделение в
Кърджали
Дата: 21.12.2021 13:11
Медия: Родопи 24 х 7

24rodopi.com/ Общество, Кърджали
Родители, деца и учители от детска градина "Максим Горки" организираха и се включиха в благотворителна
инициатива "Деца помагат на деца" . Това съобщиха от пресцентъра на Многопрофилната болница в Кърджали.
На коледен базар и коледно тържество всички се включиха в инициативата и събраха пари, с които да бъде
закупен инхалатор за нуждите на детското отделение в МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски".
Директорката Поля Стайкова и учителите Любомира Ботева и Иванка Георгиева споделиха, че инициативата е
добър пример, който учи децата на съпричастност и толерантност и така всяко дете се чувства значимо, че помага
на други деца и е направило добро дело.
Проф. д-р Тодор Черкезов, изпълнителен директор на МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски"АД благодари за дарението и
пожела на всички деца да бъдат здрави, щастливи и усмихнати. Той подчерта, че детската градина е мястото, в
което най-малките получават първите си житейски уроци, формират своя характер, навиците си. За това е важно
да виждат добрия пример.
Ръководството на лечебното заведение изказва сърдечните си благодарности на децата, на техните родители и на
колектива на детска градина "Максим Горки" за жеста и хубавата инициатива, която показва доброта и
съпричастност към най –малките пациенти в лечебното заведение./24rodopi.com

Заглавие: Две врачански училища обединиха усилия в мащабна дарителска акция
Дата: 22.12.2021 09:05
Медия: Враца днес

Две врачански училища обединиха усилия в мащабна дарителска акция
В навечерието на най-светлия християнски празник учениците от две врачански училища – СУ "Васил Кънчов" и и
ПТГ "Никола Й. Вапцаров". обединиха усилията си в името на доброто. Те отвориха сърцата си за милосърдието,
за да могат и техните другарчета в неравностойно положение да посрещнат Коледа с усмивка.
Коледната инициатива бе по идея на учениците от Ученическия съвет при СУ "Васил Кънчов". През месец
декември в училището беше организирана дарителска акция под наслов "Коледно чудо", която имаше за цел да
подпомогне деца в нужда и да им дари коледни усмивки. В нея се включиха много ученици от СУ "Васил Кънчов" и
ПТГ "Никола Й. Вапцаров". Всички те дариха от сърце много подаръци за децата. Дни преди Коледа даренията
бяха раздадени от представители на Ученическите съвети. Те бяха предназначени за деца в неравностойно
положение от двете училища. В СУ "Васил Кънчов" коледни пакети получиха общо единадесет ученици. С
дарителската инициатива бяха зарадвани и децата, настанени в Преходното жилище и децата от Центровете за
настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания – № 1,2,3, гр. Враца.
В знак на признателност децата от Центровете за настаняване подариха на своите дарители специално изработен

коледен сувенир.
Ето какво сподели за благотворителната акция Християна Илиева – председател на Ученическия съвет при СУ
"Васил Кънчов": "Идеята да организираме Коледна благотворителна акция не е нещо ново и неправено досега. В
нашето училище тя се е превърнала в традиция, но тази година бе по-мащабна. Успяхме да привлечем към
каузата и своите връстници от ПТГ "Н. Й. Вапцаров" и обединявайки усилията си в името на това да сбъднем
коледното чудо за колкото се може повече нуждаещи се деца, събрахме много дарения. Желанието ми за
щастлива Коледа за всички идва от много места, на първо място тя е и личен мой празник и винаги съм искала аз
да радвам хората в този ден. Наистина съм благодарна на училището, че ми помогна да реализирам тази своя
идея. Благодаря на учениците от "Никола Йонков Вапцаров" и на техният представител Николай Димитров, защото
заедно успяхме да вдъхнем надежда на децата от социалните домове и те ще посрещнат празника усмихнати и
ентусиазирани. Да видиш лъчезарни деца и да знаеш, че твоето присъствие ги радва, е може би едно от найвеликите чувства! Искаме да благодарим и на директора на СУ "Васил Кънчов" –Димитър Марков, за съдействието,
което ни оказа за успешното протичане на кампанията."

Заглавие: За поредна година ученици на ОУ "Иван Вазов" дариха хранителни продукти за нуждаещи се
горноораховчани
Дата: 22.12.2021 12:28
Медия: Вестник Седмицата

Месец декември е, месец на радост, на очаквания, на сбъднати мечти. Месец, когато сме по-добри и посъстрадателни. Една необикновена история за милосърдието, човечността и мъдростта на един обикновен човек съдия Фиорело Лагуардия, вдъхновява и тази година състрадателността на децата от ОУ "Иван Вазов".
През 1935 година в Ню Йорк съдили жена за кражба на хляб. Възрастната жена казала : "Дъщеря ми е болна, а
мъжът ѝ я изостави. Двете ми внучета гладуват, откраднах хляб, за да ги нахраня."
"Тя трябва да бъде наказана. Кражбата не трябва да бъде оправдавана.", потвърдил иска си собственикът на
магазина.
"Законът си е закон! Глобявам ви 10 долара или 10 денонощия арест. 10-те долара трябва да бъдат платени в
касата на съда, след заседанието", отсъдил съдия Фиорело Лагуардия. "Освен това глобявам всички присъстващи
в залата по 1 долар, в това число глобявам и себе си, за това, че живеем в град, където възрастна жена е
принудена да краде, за да нахрани своите внуци. Съдебният пристав да събере глобите незабавно и да предаде
парите на подсъдимата."
Всички в залата дали повече от долар за жената, включително и собственика на магазина, от който жената
откраднала хляба.
В това е и разликата между Съчувствието и Състраданието.
Съчувствието вижда бедата и мрънка, а Състраданието вижда бедата и казва: "Аз ще помогна!"
По-късно този съдия - Фиорело Лагуардия, става кмет на Ню Йорк.
И тази година децата от ОУ "Иван Вазов", гр. Горна Оряховица, проявиха Състрадание, видяха бедата и казаха: "Аз
ще помогна!". За пореден път учениците, подкрепяни от своите родители, дариха хранителни продукти за
благородна кауза. Училището се отзова на призива за помощ от социалния дом в Горна Оряховица и предостави
събраните продукти на дома, който се грижи за изпадналите в затруднение хора. Хранителни продукти бяха
предоставени и на "Защитено жилище" към Център Мария.
Специални благодарности на родителите на Аделина Иванова от 1 б клас, за проявената щедрост и
добротворство.
Председателят и представителите на ученическия съвет, съвместно с преподавателите по английски език
инициираха благотворителен базар за коледни картички, изработени от учениците от пети и шести клас. Със
събраните средства седмокласниците ще закупят сами хранителни продукти през следващата година, за да не
спира добротворчеството.
Добрината не спира дотук - децата от 2 В клас имаха урок за българските обичаи и традиции - Бъдни вечер и
Коледа. Отец Зоран разказа за християнския празник Рождество Христово, прикади бъднивечерската трапеза,
подготвена от децата. Както повелява традицията, всички изрекоха молитвата "Отче наш".
В духа на Коледа учениците дариха хранителни продукти за обществената кухня, организирана от отец Зоран.
Екипът на ОУ "Иван Вазов" изразява своята дълбока благодарност на родители за подкрепата, която ни оказват.

Пожелаваме на всички ученици и техните семейство здраве, радост и благополучие. Светли празници!

Заглавие: Ученици от Перник се обединиха в помощ на една майка. Да спасим заедно Рени!
Дата: 22.12.2021 13:38
Медия: За Перник

Перничани отново се обединяват, за да помогнат на 39-годишната Рени Ваклинова, която се нуждае от спешна
бъбречна трансплантация. Нейната единствена мечта е да оздравее и да се грижи за детето си. Копнее за живот
без болка и тъга!
В благотворителната инициатива се включва и ръководството на партия ГЕРБ в Перник и приканва своите
членове, симпатизанти и всички хора, които имат възможност да протегнат ръка в помощ на младата жена.
В знак на съпричастност към сина на Рени се включват и неговите съученици, приятели и възпитаници на ОУ "Св.
Иван Рилски" с благотворителен коледен базар.
Всеки, който иска да оздравее Рени, може да си закупи от красивите коледни сувенири, изработени от сръчните
ръчички на децата, или да помогне в откритата дарителска сметка за набиране на средства.
Банкова сметка:
Paypal: [email protected]
Reni Vaklinova
IBAN: BG92UNCR70001523371289
BIC: UNCRBGSF
Рени Пламенова Ваклинова сметка в УниКредит Булбанк
Необходимата сума за лечението на Рени Ваклинова е в размер на 60 000 лв и е непосилна за нейното
семейство.
Да помогнем на Рени!

Заглавие: Стартира кампания в помощ на Владимир Цеков
Дата: 22.12.2021 13:26
Медия: Агенция Спортал

Нова кампания за събиране на средства в помощ на председателя на Съдийската комисия по баскетбол
Владимир Цеков стартира днес. На 2 юли 2019 г., само ден преди да навърши 50 години, той претърпява тежък
инцидент с мотор, след който все още се възстановява и има нужда от допълнителни операции.
Вследствие на тежкия инцидент Владимир получава фрактура на прешлен и парализа на краката. Веднага е
опериран за стабилизиране на гръбначния стълб на няколко нива, но и до днес изпитва постоянни болки в
областта на травмата.
Владимир се обръща за съдействие към болница Медикълпарк, Истанбул, където е консултиран и получава
оферта за коригираща операция и рехабилитация.
Процесът по възстановяването ще е дълъг, като ще се наложат и допълнителни операции на гръбначния стълб.
Необходимата сума обаче е непосилна за семейството на Владо. Той разчита изцяло на дарителска подкрепа!
Офертата за коригираща операция и 10-дневен престой и рехабилитация е на стойност 12 000 евро.
Всеки, който има желание да помогне, може да го направи чрез SMS на 17 777 с текст DMS VLADIMIR, чрез банков
превод или чрез електронно банкиране ТУК.
Получател: Сдружение Български дарителски форум
Банка: Обединена Българска Банка
IBAN: BG06 UBBS80 0210 2607 2940
BIC: UBBSBGSF
Основание на превода: Дарение за DMS VLADIMIR
Гледайте Националната баскетболна лига, Купата на България, Евролига, Еврокупа и още много баскетбол на
световно ниво в ефира на MAX Sport.

Заглавие: Центърът за временно настаняване получи дарение, но с призив за хляб, консерви, лекарства, дрехи
и техник
Дата: 22.12.2021 12:31
Медия: asenovgrad.net

Днес, на единствения в Хасковска област Център за временно настаняване на хора в нужда, бе направено
дарение от кметове на населени места в общината и общински съветници. Дарителите, представлявани от
общинския съветник Добринка Ганева, предоставиха на потребителите на центъра хранителни продукти и
санитарни принадлежности, както и Коледни кошници с лакомства.
"Избрахме този дом, защото е важно да помагаме на хора, изпаднали в подобно положение. Акцията няма да
бъде еднократна. Останали са още средства, събират се допълнителни. Събираме и дрехи за нуждаещите се.
Живеем в трудни времена, но трябва да бъдем достатъчно отговорни към себе си и към другите, да вярваме в
доброто, защото то е в нас", каза Добринка Ганева.
Откриха официално единствения в Хасковска област Център за временно настаняване
Центърът бе открит преди 2 месеца след дългогодишни усиля за неговото създаване. Той е с капацитет 20 души, а
към момента има настанени 6. В центъра е имало и един смъртен случай на човек, който преди настаняването е
бил бит в областния град и в последствие умира.
Управителят на центъра Борислав Борисов благодари на дарителите и се обърна с апел. На настанените им се
полага едно хранене на ден, което е осигурено по проекта, но това са хора без никакви доходи и имат нужда от
още храна. "В момента има дарители, които ни предоставят хранителни продукти, но те не достигат, имаме нужда
от хляб и дълготрайни храни под формата на консерви и се надяваме да има хора, които да откликнат на нашия
призив и да ни подпомагат", заяви Борисов.
"Потребителите на центъра пристигат само с дрехите на гърба си, а преди да дойдат тук те са живели на улицата и
имат нужда и от бельо и от дрехи втора употреба, с които да биват обличани. На един от потребителите успяхме да
осигурим и работа и трябва да му се осигурят и прилични дрехи, с които да ходи. Друг проблем са лекарствата от
първа необходимост, в проекта няма осигурена медицинска грижа, няма и отпуснати средства за найелементарни лекарства, като аналгин, температуропонижаващи, бинтове, дезинфектанти и други лекарствени
продукти, които има във всеки дом", коментира още Борисов.
Наводни се новооткритият център за временно настаняване в Димитровград
Управителят обясни още, че с немалко усилия са успели да се справят с проблемите в приземния етаж, който се
наводни наскоро, след сериозна ВиК авария в близост. От водата бяха засегнати перални, но те вече работят. Има
обаче проблем със сушилнята и призивът е към майстор или сервиз, да я ремонтира, тъй като в зимните месеци
сушенето на дрехите е затруднено, а за добра хигиена трябва да се осигуряват и чисти дрехи на мъжете, настанени
в дома.
Потребителите в центъра за временно настаняване заявиха пред медиите, че се чувстват много добре там, имат
покрив над главата, легло, топло им е и е чисто. Но в центъра могат да се задържат максимално 3 месеца за една
календарна година, след което ако не са си стъпили на крака, те отново могат да останат на улицата без покрив на
главата. Трябва да се има в предвид, че хората, които изпадат в нужда от подобна помощ, са от всякакви съсловия,
има висшисти, бивш директор на гребната база в Пловдив, бивш собственик на заведение в Хасково и др.

Заглавие: Ученици събраха за час 300 лева в кампания "За една по-щастлива Коледа"
Дата: 22.12.2021 14:49
Медия: Вестник Черноморски Фар

Дона МИТЕВА
За по-малко от час учениците от Морското / ПГМКР "Св. Никола" – Бургас/ събраха 300 лева от коледния базар. В
него се включиха всички класове. Благотворителната инициатива е наречена "Ученици подкрепят съученици - за
една по-щастлива Коледа във всеки дом".
"Идеята дойде от самите деца. Всички се включиха с удоволствие", сподели директорът инж. Христина Жабова.
Красивото в инициативата е това, че се включват на само учениците, а и семействата им в изработването на

коледните сладки и соленки. Предвид факта, че доминират момчетата в това училище, голяма част от изделията са
изработени от "мъжки ръце", подчертават учителите, които се вълнуват заедно със своите ученици.
Средствата, наглед не толкова много, са символ на съпричастност, на доброта и любов. Те са доказателство за
това, че коледният дух завладява всички, казват още педагозите.
Историята на Младенеца, разказана на английски, под ръководството на младия учител Светослав Иванов,
допълни празничната атмосфера в училището и "подгря" присъстващите за последвалото Коледно тържество.
"Учениците много се вълнуваха, признавам си и аз се притеснявах, защото текстът, който предварително
подготвихме на английски е доста сложен, но пък интересен", сподели младият учител.
Последвалите аплодисменти бяха награда и доказателство за добре свършена работа.

Заглавие: Календари на "Нашият дом е България" със снимки от България набират средстава за ремонт на
храмове
Дата: 22.12.2021 15:14
Медия: Гласове

Ще можете да се насладите на мигове от зазоряването на Рилския манастир и Рилски езера, Урдини езера,
лавандуловите полета, залез от потопената църква, параклис Св. Йоан Летни, Синеморец, плаж Болата,
завоя на река Арда
Календари за новата 2022 година с уникални снимки от родината набират средства за благотворителност.
Инициативата е на фондация "Нашият дом е България" и арх. Пламен Мирянов.
Тазгодишната кампанията е обвързана с набиране на средства
за възстановяване на храм "Св. Св. Кирил и Методий" до Роженския манастир, за изграждането на парк "Пресвета
Богородица Пантанаса (Всецарица)" и изчистването на ниските руини на древния манастир "Пресвета Богородица
Пантанаса" в Мелник.
Фотосите запечатват както приказната българска природа, така и уникалния бит и култура на страната. Снимките
са още по-специални, защото са авторски, на фондация "Нашият дом е България".
Тъй като през изминалата година имахме шанса да заснемем много нови фотографии и да посетим нови
непознати кътчета из страната, не ни оставаше друго освен да съберем всички тези безценни моменти и да
изготвим четири невероятни календара за 2022 г., поясняват на фейсбук страницата на фондацията.
Ето и описание на тематиката във всеки от календарите:
- Зашеметяващи кадри от обектива на известния фотограф Краси Матаров съдържа първият календар от
поредицата с пейзажни фотоси.
В него ще можете да се насладите на уловени мигове от:
✔️С ело Чолакова до Юндола и баба Лефа с нейните козлета;
✔️Храм "Въведение Богородично" до Благоевград по време на празника Св. Харалампий ;
✔️Резерват Яйлата и диви божури, разлюляни от априлския прохладен бриз;
✔️П отопената църква, язовир Жребчево
✔️Рибното езеро и неговите милиони майски рилски минзухари;
✔️Лавандуловото поле край Чирпан през юни;
✔️Фара на Ахтопол;
✔️Залеза от Страшното езеро, в Рила през август;
✔️Топлото, галещо утро край Корабите на Синеморец;
✔️Копренски водопади в Стара планина;
✔️"Завоя" и най-красивият меандър на язовир Кърджали;
✔️Заснежени Мелнишките пирамиди под златоструйните лъчи на зората!
Вземете своя календар на цена от 22 лв. и дарете 50% от сумата за възстановяване на храм "Св. Св. Кирил и
Методий" до Роженския манастир, за изграждането на парк "Пресвета Богородица Пантанаса (Всецарица)" и
изчистването на ниските руини на древния манастир "Пресвета Богородица Пантанаса" в Мелник.
- Във втория 24-листов календар от поредицата календари за 2022 година на фондация "Нашият дом е България"
са включени неповторими кадри от четирите сезона, уловени от обективите на Пламен Мирянов, Марин Маринов,
Краси Матаров, Алекс Костов, Добромир Райнов - DobLife, Ясен Джабиров и Огнян Стефанов.
Размер: 34 x 46 cм

Ще можете да се насладите на мигове от зазоряването на Рилския манастир и Рилски езера, Урдини езера,
лавандуловите полета, залез от потопената църква, параклис Св. Йоан Летни, Синеморец, плаж Болата, завоя на
река Арда, Казанлък, параклисът "Възнесение Господне" при село Борово, дървото в пещерата край Враца,
каменния феномен Боров камък край Белоградчик и други!
Вземете своя календар на цена от 33 лв. а фондацията ще дари 50% от сумата за възстановяване на храм "Св. Св.
Кирил и Методий" и изчистване на ниските руини на древния манастир "Пресвета Богородица Пантанаса" в
Мелник.
- Планината!
Величествена и непоклатима, спокойна и непредвидима. Обвита в тайни сказания, легенди, мъгли, снегове.
Древен мост към други светове. Портал към небесни измерения. Стихийни дихания се таят в глъбините на нейните
владения. Тя погубва, руши, въздига, смирява, лекува и преобразява.Тя първа е докосната от златоструйните топли
лъчи на Зората. Горда и достолепна. Вечна, непоколебима, далечнa. Уверена в безкрая!
Поради голямата си любов към висините, тази година "Нашият дом е България" изготви 3-ти календар за 2022 г. "ПЛАНИНИТЕ НА БЪЛГАРИЯ" с фотографии на Ася Мишева, Краси Матаров и Пламен Пламенов Мирянов.
Ще можете да се насладите на сезонни пейзажи от Седемте рилски езера, Кирилова поляна и вр. Мальовица,
подножието на вр. Вихрен и вр. Тодорка, Тевно езеро, Муратово езеро, Страшното езеро, Урдини езера и вр. Св.
Йоан Рилски!
Вземете своя календар (34 х 46 см.) на цена от 22 лв. а фондацията ще дари 50% от сумата за двете вече описани
каузи.
- Четвъртият календар за 2022 г. съхранява несъмнено най-нежната, загадъчна и красива, най - непредвидима и
впечатляваща част от нашата Родина – българката!
"Нашият дом е България" представя календар "Българка" с неповторими мигове от долината на Розата –
Казанлък, националния събор на народната носия в Жеравна, Боров камък, пещера "Архангел Михаил" и
Врачански Балкан.
Вземете своя календар (34 х 46 см.) на цена от 22 лв. а фондацията ще дари 50% от сумата за двете посочени
каузи.
____
Поръчки можете да направите на лично съобщение тук - https://www.facebook.com/ourhomebulgaria/ или на email:
[email protected]
☎️П ри въпроси: 0899 159515
Всички направени поръчки могат да се вземат и на място от офиса на адрес: гр. София, ул. "Неофит Рилски" 46 в
часовия диапазон от 09:00 - 18:00 ч. с предварителна уговорка от предния ден, за да се избегне струпване на хора
поради епидемиологичната обстановка.

Заглавие: Проф. Шивачев: "Българската Коледа" осигури животоспасяваща апаратура за клиниката по детска
хирургия в "Пирогов"
Дата: 22.12.2021 15:51
Медия: Нова телевизия

Благодарение на предишни издания на кампанията "Българската Коледа" успяхме да осигурим част от
апаратурата, необходима за деца с остри кризисни състояния в клиниката по детска хирургия в УМБАЛСМ
"Н.И.Пирогов". Това каза в ефира на "Социална мрежа" проф. д-р Христо Шивачев, заместник-директор по
медицинската дейност на болница "Пирогов" и началник на клиниката по детска хирургия.
"Апаратурата ни помогна да се справяме със ситуация, в които има засядане на чуждо тяло в хранопровода или
дихателните пътища. Сега бихме искали да надградим тази апаратура с по-високо технологично ниво. Необходима
ни е видеооптична флексибилна апаратура, която да позволява огледът и манипулацията да преминават с
минимални травми за пациента. Специфичното при нас е, че всяка възрастова група има необходимост от
подходяща техника. Новата апаратура ще ни даде по-комплекса и по-щадяща грижа за малките пациенти", обясни
той.
Подходящата апаратура значително скъсява времето в операционна, както и престоя в отделение, допълни проф.
Шивачев.

"Няма друга структура в страната, като тази в болница "Пирогов", която да обхваща толкова специалности на едно
място. Годишно през нашите отделения минават между 35 и 40 хиляди деца. Работим с деца на всякакви възрасти
и с цялата патология на заболявания", каза още началникът на клиниката по детска хирургия.
Мотото на "Българската Коледа" тази година е "Дари надежда на дете в беда", в подкрепа на малките пациенти,
нуждаещи се от спешна помощ и интензивно лечение.

Заглавие: Стартира дарителска кампания за пострадалите при огромния пожар в Благоевград
Дата: 22.12.2021 20:05
Медия: BG on air

Семействата от засегнатия при пожара блок ще посрещнат празниците извън домовете си
Семействата от засегнатия при пожара блок в благоевградския квартал "Струмско" ще посрещнат празниците
извън домовете си. В момента тече дарителска кампания за набиране на средства за пострадалите при огнената
стихия.
Бившият ни национал по баскетбол Стефка Митева е сред потърпевшите от огнената стихия. Изгорял е
апартаментът на майка ѝ, която за щастие в този момент била извън града. За Стефка празниците са на заден
план, защото се е заела да събере помощи за пострадалите.
"Така да се каже – зачеркнали сме я тази Коледа и сме се фокусирали да възстановим блока след това ще
празнуваме празници, които предстоят по-нататък. Отворена е сметката пуснали сме я навсякъде в интернет –
даже има и пейпал, така че ако хората решат да помогнат – сметката е готова", посочи Стефка Митева.
А тази година средствата събрани от Благотворителният Коледен базар в Благоевград ще бъдат за пострадалите
от пожара.
"Всяка година доброволците правят лакомства, ръчно изработени картички украси които продаваме в кавички,
тоест нямаме цена на тях, а тази година събраната сума ще отиде за хората които претърпяха пожар в "Струмско",
в квартала" заяви Ани Андонова.
Благоевградските пожарникари, участвали в спасяването на хората от горящия блок получиха високо отличие от
Държавната агенция за закрила на детето. Давид Гълъбов е пожарникарят спасил две деца.
"Не, не се чувствам герой, както казах това ние работа и призвание. По най-бързия начин трябваше да ги изведем
от тази среда, в която бяха, защото беше много опасно за тях. В тоя момент не може да мислиш за себе си, трябва
да мислиш да помогнеш на хората", заяви пожарникарят Давид Гълъбов.
Вижте повече в репортажа на Светлин Кърпачев.

Заглавие: Доброволци на БЧК с коледни инициативи в Ардино и Джебел
Дата: 23.12.2021 09:43
Медия: Хасково нет

Зад всеки Дядо Коледа стои тайфа неуморни джуджета и голямо "браво" всъщност се полага и за тях. В
продължение на 15 дни доброволците от клуб на БМЧК "От сърце" към СУ "Васил Левски" – Ардино организираха
кампания за набиране на детски играчки и творчески материали под надслов "Мили дядо Коледа…".
❤️ Благодарение на общи усилия и на всички малки и големи граждани, които се включиха и дариха, младите
червенокръстци успяха да сортират, опаковат и раздадат над 100 коледни подаръка. Изненадите достигнаха до 80
дечица от пет детски градини и 20 деца в две училища от община Ардино.
Още една успешно завършена кампания!! Защото вярваме в Доброто и Дядо Коледа, разбира се...Весели
празници
Заглавие: Служителите на Isobar Commerce дариха по ведомост още 13130 лева за благотворителни каузи
Дата: 23.12.2021 10:01
Медия: BCause

Дни преди Коледа Isobar Commerce обяви разпределението на поредната порция дарения на служителите, които
са дарявали по ведомост през 2021 година.
Компанията участва в програмата за дарителство по ведомост на фондация BCause от девет години.
Всеки месец служители на Isobar Commerce даряват за различни каузи. Този път дарената сума от тях е 13130
лева, а каузите са избрани от кампаниите в Платформата.бг. Фондация BCause има грижата да изпълни
дарителската воля и средствата да достигнат до избраните получатели.
3500 лв. са предназначени за фондация "Нашите недоносени деца", която ще предложи на безплатна помощ от
психотерапевт на семейства, които са изгубили бебето си.
600 лв. са предназнаени за две многодетни майки от Кризисен център, които започват своя нов живот - за наема
за квартира за всяко от семействата, режийни разходи, дълготрайни хранителни продукти, козметика и
консумативи от първа необходимост, както и сезонни дрехи и обувки за майките и децата.
3000 лв. за Фонд "За децата на героите" - за стипнедии на децата на загиналите лекари и учители от началото на
Covid-19 кризата в България.
3030 лв. за отопление на Кризисния център на Фондация П.У.Л.С. в Перник, където намират подслон и
прсихологическа подкрепа цени и деца, преживели насилие.
3000 лв. за Камионче за топла храна за нуждаещи се, на които "Доброволците на Свв. Георги" осигуряват храна три
пъти седмично, без никакво прекъсване, независимо от сезона или броя налични доброволци. Месечно храна
получават между 900 и 1300 души.
В програмата за дарителство по ведомост на Фондация BCause участват близо 50 компании. Ако искате и вашите
служители да се обединят в името на доброто, потърсете ни, за да ви представим подробно възможностите.

Заглавие: Операция "Плюшено мече" заразва децата в риск в център "Том Сойер"
Дата: 23.12.2021 10:00
Медия: Бряг нюз

Потребителите на Центъра за обществена подкрепа на деца в риск "Том Сойер", обслужван от Каритас Русе,
получиха подаръци в навечерието на Бъдни вечер.
За поредна година Операция "Плюшено мече" и всички включили се в нея, зарадваха малчуганите с мечтаните от
тях играчки.
Също така в Центъра беше получено и дарение от още играчки и книги, подготвено от ученици към
Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия "Пеньо Пенев".
Екипът на Каритас Русе изразява своята благодарност към всички дарители и пожелава светли празнични дни!

Заглавие: Благотворителна инициатива "Деца помагат на деца" - в помощ на детското отделение в гр.Кърджали
продължава
Дата: 23.12.2021 11:16
Медия: Dimitrovgrad.bgvesti.NET

В навечерието на Коледа ученици и учители от СУ "Отец Паисий" дариха средства за детското отделение на МБАЛ
"Д-р Атанас Дафовски"АД, Кърджали. Средствата са събрани от продажби на изработени от тях сувенири на
Коледен благотворителен базар, с които да бъде закупен спирометър за нуждите на детско отделение.
Проф.д-р Тодор Черкезов, изпълнителен директор на МБАЛ"Д-р Атанас Дафовски"АД благодари от свое име и от
името на детско отделение за направеното дарението и се обърна към учениците от СУ "Отец Паисий" с думите"
Подобен жест е проява на особено благородство и повярвайте, ние високо оценяваме това! ..Коледа наближава!
Най-светлият празник! Пожелавам Ви да запазите своята вяра в доброто и да я предавате на всички около Вас, за
да се случват в живота ни малко, но реални чудеса! Бъдете здрави!"
Ученици и учители от ОУ"Св.Св.Кирил и Методий" с. Глухар в навечерието на Коледа дариха за средства за детско
отделение на МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски"АД, Кърджали.
Ръководството на лечебното заведение изказва сърдечните си благодарности за жеста и хубавата инициатива,

която показва доброта и съпричастност към най –малките пациенти в лечебното заведение.
Болничен пресцентър
Надя Зидарова

Заглавие: Коледен бал на селска община събра 77 000 лв
Дата: 23.12.2021 11:17
Медия: Монитор

77 000 лв са били събрани на традиционния коледен бал, организиран от селската община Тунджа, област Ямбол,
парите ще се използват за подпомагане на талантливи младежи от общината и за подкрепа на тежко болни деца
434 души са се отзовали на поканата да участват в благотворителното събитие, всяка покана е била на стойност 50
лв, уточни кметът Георги Георгиев.По време на търга гостите са откупили 25 от експонатите, които са били обявен
на търг. Сред произведенията на изкуството, които били извадени на "масата" е била и кукерска маска,
изработена от Божидар Желязков от село Могила, както и реплика на златната маска на Терес.Интерес
предизвикала и дърворезба, подарена от президента на Румен Радев на националното училище за фолклорни
изкуства "Филип Кутев" в Котел.От община Тунджа уточняват, че със събраните през последните години от
благотворителни кампании 420 000 лв.са били подпомогнати близо 2 600 деца и младежи в нужда от региона.

ЗАСТЪПНИЧЕСТВО И ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО (БРОЙ НОВИНИ: 3)
Заглавие: МТСП отличи 11 социални предприятия с Годишната награда за социална иновация
Дата: 17.12.2021 18:36
Медия: Новината

Министерството на труда и социалната политика (МТСП) отличи 11 социални предприятия в конкурса за
Годишната национална награда за социална иновация, който се проведе за седми пореден път.
Министър Георги Гьоков отличи победителите в категориите "Социални иновации, свързани със заетост",
"Социални иновации, свързани със социално включване" и "Социални иновации, свързани с предоставяне на
социални продукти и услуги". Той отбеляза приноса на социалните предприятия за създаването на работни места
за хора от уязвимите групи на пазара на труда и подчерта, че наградите стимулират иновативността в социалната
сфера и диалога между заинтересованите страни.
МТСП планира финансов ресурс в размер на около 70 млн. лв. до 2027 г. за социално предприемачество.
Средствата ще бъдат осигурени по Плана за възстановяване и устойчивост и Програма "Развитие на човешките
ресурси" (2021-2027 г.). Предвидените средства са за подкрепа на социалните предприемачи в развитието на
социални иновации, инструменти за директна връзка с гражданите и цифровизация. По този начин ще се засили
ролята им в обществото по отношение на социалното и екологично равновесие.
Заместник-министър Надя Клисурска награди номинираните на второ и трето място в категориите. "От 10 години
целенасочено се развива държавна политика за социалната и солидарна икономика", подчерта тя. Към момента
34 предприятия са регистрирани в регистъра на социалните предприятия на МТСП. Те осигуряват над 300 работни
места. От тях 180 са за хора от социално уязвими групи.
В категория "Социални иновации, свързани със заетост" първото място заслужи "Социално предприятие социални
инвестиции и ресурси" ЕООД, което съвместно с два дневни центъра за лица с психични увреждания в София
осигурява обучения за трудови умения и работа за хора с психични разстройства. На второ място се класира
предприятието "Благичка" ЕООД, което създава първият ресторант с нулев отпадък в България, който се
управлява от младежи в неравностойно положение. Третото място в категорията спечелиха Фондация "Радост за
нашите деца" и Общинско социално предприятие "Озеленяване и поддържане на територии за обществено
ползване" с оранжерия "Цветен град".
"Айс – Оупън" ЕООД със социално предприятие шоколадова къща "Станимира" стана победител в категория
"Социални иновации, свързани със социално включване". Мисията на социалното предприятие е осигуряване на
устойчива заетост на хора от уязвими групи в сферата на социалната икономика. С втория приз беше отличено
предприятието "Бон апети от Светът на Мария" ЕООД, което е инициатор за създаването на Учебна кухня
"Надежда" – учебен професионален център за развитие на трудови умения, придобиване на професионален опит

и осигуряване на подкрепа за реализация на пазара на труда за хора с интелектуални затруднения. Втора награда
в категорията получи и Централният кооперативен съюз за реализирането на пилотен проект за популяризиране
сред младите хора на кооперативния модел като възможност за развитие на социалната и солидарна икономика.
На трето място се класира Сдружение "Бъдеще за децата" за проекта си сладкарска работилничка "Бисквитките".
Първата награда в категория "Социални иновации, свързани с предоставяне на социални продукти и услуги"
спечели кариерна платформа "Работоспособни.бг" ЕООД. Тя свързва социално отговорните работодатели с хора с
намалена трудоспособност, които активно търсят начален старт или промяна в професионалната си кариера. На
второ място се класира "Колев и Колев" АД, а на трето – Потребителна кооперация "НАРКООП".

Заглавие: Доброволци в помощ на самотни възрастни хора за Коледа
Дата: 18.12.2021 08:56
Медия: БТВ

Те посещават възрастните в отдалечени планински села и им носят продукти
Кампания в социалните мрежи събра десетки млади хора от Бургаско. Идеята е да се отдели време на самотните
и възрастни хора в няколко странджански села. Доброволците ще раздават и хранителните продукти, които са
събрали за тях.
Сборният пункт на доброволците е на изхода на Бургас. 45 души са обявили официално, че ще се ангажират и
лично ще посетят самотни възрастни хора. Много други са се включили с хранителни продукти. Една детска градина
се е включила с дарения, също и женски футболен отбор.
"Продукти от първа необходимост – боб, олио и дълготрайни храни, а друга част са със сладки, за да могат да
усетят празника. Надявам се кампанията да обхване цяла България", казва Артьом, един от доброволците.
"Кампанията я направих в памет на моя дядо, защото след като го загубих, осъзнах, че отделяме много малко
време за възрастните хора и роднини. Затова реших да я направя и тръгна лавинообразно", казва инициаторката
на акция Михаела Бошева.
Тази година доброволците са събрали двойно повече продукти си поставят за цел да посетят двойно повече
възрастни хора.
Акцията ще обхване отдалечени и труднодостъпни планински села, където живеят само възрастни хора като
Граматиково, Звездец, Малко Търново.

Заглавие: Надя Шабани: Уязвимите хора не чакат помощи, а създават блага
Дата: 21.12.2021 10:00
Медия: 24 Часа

Валя Христакиева, която е директор на Глобална инициатива в психиатрията, управлява артателие
"Творилница" - социално предприятие, което помага на хора с психични проблеми да работят.
20 истории, подкрепени от Фондация "Америка за България" и разказани от "24 часа"
В този проект ви разказваме 20 истории на българи от Клуба на модерните оптимисти, защото трендът днес е да
вярваш, че ще успееш. И да има кой да те подкрепи.
Този път представяме Надя Шабани, директор на Българския център за нестопанско право (http://bcnl.org/) и
Георги Мерджанов.
Българският център за нестопанско право е създаден през 2001 г. като фондация в обществена полза. Мисията му
е да оказва подкрепа при изработване и прилагане на закони и политики с цел развитие на гражданското
общество, гражданското участие и доброто управление в България.
- Г-жо Шабани, ковид кризата засегна много бизнеси. Българският център за нестопанско право в партньорство
с Фондация "Америка за България" създаде оздравителната програма LET's GO, която помага на социалните
предприятия. Какво представлява тя?
- Н. Ш.: От десет години работим за това да подпомагаме и развиваме предприемаческите инициативи на
гражданските организации. Това е много добър начин да намираш решения на социални и обществени проблеми.

Миналата година обаче в ковид кризата адаптирахме програмата към конкретни нужди и я кръстихме LЕТ'S GO
като "хайде, давайте да действаме и да направим следващата крачка".
- Как помага точно програмата?
Н. Ш.: Програмата беше много важна за нашите социални предприятия, защото и те
като всеки един
малък бизнес
много пострадаха
Те дават възможност за заетост на хора от уязвими групи. Нашата мобилизация и адаптиране беше точно в това на
всяка цена хората да продължат да работят.
- Социалната политика в България не помага ли на тези хора?
Н. Ш.: Социалната политика не смятам, че е ефективна. Тя по-често бута уязвимите групи да зависят от помощи,
вместо да намират решения. Хубавата част на социалното предприемачество е, че е добро решение да работиш
по устойчив и ефективен начин, а не да зависиш от подаяние или милосърдие. Не казвам, че не трябва да има
помощи, но ако мислим за стабилно бъдеще, трябва да вземем други решения. Едно нещо съм научила покрай
хората от уязвимите групи, понеже 20 години ги подкрепям, трудът не е просто начин да изкарваш пари. Той е
начинът, чрез който всички ние участваме в едно общество. Носи и достойнство, показва, че имаш важно място в
едно общество и си някой.
- През 2021 г. как премина LET's GO?
Н. Ш.: Премина успешно, но беше трудно, защото през пролетта, когато бяха най-интензивни менторските срещи и
обученията, бяхме онлайн. Живите срещи са незаменими и това беше предизвикателно.
- Какви са плановете ви за следващата година?
Н. Ш.: През януари може да обявим 11-о издание на програмата.
Търсим наистина
смели хора с
предприемачески
дух и лица от
бизнеса, които да
ни помагат да
ги обучим
Планираме обученията да преминат през февруари и март. През май сме приготвили състезание, в което
участниците да представят идеите си пред жури.
- Как избирате менторите?
Н. Ш.: Избираме хора от бизнеса, които имат опит и са готови да го споделят. Те са от различни компании. Имаме и
от медиите, които също помагат на уязвимите хора да разказват своите истории. Сега включваме и тези, които са
били част от програмата през изминалите години. Личният пример е много заразителен.
- А имате ли нужда от ментори, търсите ли и какъв трябва да е техният профил?
Н. Ш.: Имаме нужда от компании, които смятат, че ще бъде важно да участват в организаторската програма.
Включването на фирми ще ни даде ментори, търсим финансови експерти, хора, които разбират от маркетинг,
комуникация и брандиране. Компаниите могат да ни помогнат и с ресурси, за да увеличим наградния фонд.
- Какви са критериите, по които се определят победителите в конкурса в края на програмата?
Н. Ш.: Каним граждански организации и екипи, които искат да развиват своята идея. Само трябва тя да е социално
ангажирана предприемаческа, независимо от опита им.
- Вие проверявате ли как се развиват социалните предприятия след програмата?
Н. Ш.: За 10 години сме обучили 180 организации да развият малки социални бизнеси. Проверяваме ги много
сериозно. Половината са стартирали бизнес, 2/3 от тази половина са запазили предприемаческите си дейности.

Създават работни места. Предстои да направим и анализ за кризата и за промените.
- Какви са промените за социалните предприятия от миналата година насам?
Н. Ш.: Първо да се запази заетостта на хората от уязвимите групи. Пазаруването много се промени заради
ограничението за събиране на повече хора, а пък за нас е важно лично да отидем, да разкажем историята, която
стои зад конкретния продукт.
- Хората от уязвимите групи имат ли желание да работят?
Н. Ш.: Имат огромно желание. За тях това е признание. Независимо дали са с увреждания, жени, жертви на
насилие, или бежанци. Обществото има полза от социалните групи, защото те не са хора, които чакат помощи, а
създават блага, на които се радваме всички ние.
- Какво могат да изработват тези хора?
- Г.М.: Работят всичко. Могат да произведат всякакви неща - правят свещи, глицеринови сапуни от естествени
материали. Всичко, което изработват, е много чисто, природосъобразно. Те помагат за опазването на околната
среда, разнообразието на птиците, съхраняването на българските традиции, като везбата, дантелата и плетенето
на терлици. Има организации, които помагат на бежанци да развиват свой собствен бизнес.
Н. Ш.: Каузите са най-различни. Организацията "Плюшено мече" помага на деца, които са без дом или с много
проблемни семейства, за да развиват талантите си. Чрез предприемаческите дейности се компенсират
проблемите на тези хора и им се дава равен шанс. Защото на тях нещо им се е случило и те трябва да получат
шанса да продължат напред.
- Онлайн платформата "ДарПазар" обединява социални предприемачи да продават своите стоки. Какво могат
хората да си купят от сайта и защо е важно?
Н. Ш.: Най-успешните организации, които сме обучили през тези 10 години, продават на платформата "ДарПазар".
Общо са 34 организации.
Г. М.: "ДарПазар" (https://www.darpazar.bg) е платформа за социални предприемачи. Онлайн магазинът подкрепя
техните каузи, продавайки продуктите им.
- Какви са каузите?
Г. М.: Каузите са много и най-различни.
Могат да бъдат
подкрепени хора
в неравностойно
положение, деца
и младежи, които
са без родители
или само с един, жени, претърпели насилие, опазване на околната среда, запазване на българските традиции. А
продуктите, които хората могат да си купят, са вече около 500, като много от тях са ръчна изработка.
Н. Ш.: Сега има и малки организации, които подкрепят българските традиции. Например група хора правят
лютеница, мед, терлици или чорапи. Същевременно по един много смислен начин разказват историята на това
нещо. Купувайки си продукта, вие ще подкрепите тези организации. Те развиват и малките населени места, като
целта им е да станат по-живи, по-сплотени и да се опази природата.
- Какво планирате като развитие на платформата?
Н. Ш.: Сега обмисляме как да растем, което ще е дълъг процес. Разликата с обикновените фирми е, че ако не се
справят служителите, ще ги уволнят или ще наемат нови, но на нас хората са ни най-важни. Кризата доказа, че ако
всеки действа сам, не е толкова устойчиво. В България няма такава култура. Трябва много повече заедно да
намираме решения, макар ѝ с компромиси.
- Всеки действа сам за себе си. Това ли е един от проблемите в България?
Н. Ш.: Да. Кризата много засили извода, че там, където съумяваме да седнем, да намерим обща цел, дори и малко
да сме отстъпили, вървим напред. Но ако всеки гледа само себе си, не се получава. Това разбиране е дефицит за
нашата култура, защото дори в училище не се учат тези модели заедно да вземаме решения.
Нашето социално предприемачество това ни показва - ако сме заедно, мислим и работим заедно, не е лесно, но е

много по-резултатно.
- Младите хора склонни ли са да пазаруват от платформата със социалната насоченост?
Н. Ш.: За щастие, младото поколение носи по-голяма надежда, по-малко меркантилно е от предходното.
Притеснението ми е, че ако не стимулираме това, накрая всички те ще се откажат.
- Какви са очакванията ви за 2022 г. в политиката за социалните предприятия от новото
правителство?
Н. Ш.: Ако искаме да видим реална промяна, едно от нещата е, че трябва да се промени този манталитет, че
просто ще отидем и ще искаме поединично нещо от конкретен министър. Трябва да се научим на истинска култура
на участието. Да се правят събрания и дискусии.
Ако искаме да се развиват
социалните предприятия,
трябва да гледаме на тях
като на екосистема,
с която да си говорим като с партньори. Политиката трябва да е до хората и с хората.
- Как може да стане това?
Н.Ш.: Има спешни неща, които могат да се направят, така че да се укрепят работните места, да не се изгуби никой
в процеса на адаптиране към пазарния свят.
- Вие помагате на много хора през годините. Може ли да отличите някоя от техните съдби?
Н.Ш.: Те са много. Една от последните истории например е на млада жена, която е отраснала в центрове за
настаняване от семеен тип. Организацията "Плюшено мече" обаче ѝ помага да развие таланта си, защото тя пише
страхотно. Така издава стихосбирката ѝ "Дневник за мечти. Моят свят". Организацията
ще ѝ помогне да започне
да учи в Софийския
университет "Психология"
Проблемите няма да свършат. Ние като организация гледаме какви са те и как ще ги решаваме. Трябва бързо да
се вкарват уязвимите хора в нормалното общество - децата да си учат, жените да се чувстват пълноценни,
достойни, да работят. Това е най-ефективният начин да направим равенство.
- Готово ли е българското общество за такава приемственост?
Н. Ш: Има много примери на хора, които са готови да помагат. Въпросът е, че българите сме практици. Трябва да
го видим. Когато го покажеш по положителен начин, хората нямат нищо против. Но ако се разнасят стереотипи и
предразсъдъци, става опасно.
- Какви са добрите примери, които се случват в малките населени места?
Г.М.: В Калофер има социално предприятие, което помага на изоставени домашни любимци. Грижат се за тях и
целта им е да направят приют.
Н. Ш.: В Шипка се върнаха да реставрират една къща. В Куртово Конаре една жена, подкрепяна от малка група
хора, възстановява читалището и заедно правят фестивала на чушката и домата, в който разказват за традициите.
Гражданските организации са активни, но проблемът е мащабът.
- Как може да се увеличи мащабът?
Н. Ш.: За мен има няколко неща, които трябва да се направят. Първо да се помисли как се намалява
административната тежест, особено за социалните предприятия. Второто е да се помага на тези предприятия да
стигат до по-голям брой хора. Те имат нужда от консултанти, дизайнери, които да направят опаковките по-добри,
да ги снимат по-добре. Ние правим такива обучения. Хората, които работят там, не са учили бизнес, всичко се
случва в движение чрез проба - грешка.

