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БДФ В МЕДИИТЕ - (БРОЙ НОВИНИ: 1)

"Пандемията се оказа значителен фактор в посока провокиране на ответна реакция на съпричастност. Още
през 2020 година хората откликваха на апелите за оказване на спешна помощ и подкрепа в борбата с Covid на
първа линия. След като осъзнахме, че това не е само здравна криза, хората започнаха да подкрепят каузи и в
социалната сфера".

Това каза пред БНР Теодора Бакърджиева от Българския дарителски форуми.

По думите ѝ тенденцията на увеличение на броя хора, които даряват, се запазва. И въпреки злоупотребите на
една дарителска платформа.

Хората са и по-щедри и даряват много повече доброволен труд, допълни тя:

"Индивидуалните дарители даряват по-отговорно. Все повече разпознават дарителството като възможност да
съучастват в решаването на конкретни проблеми или за развиването на една или друга смислена кауза, която
обединява и други около тях за постигане на положителна промяна. Запазва се тенденцията хората да даряват,
защото искат да помагат макар и с малки суми. Те биха искали редовно да подкрепят близки до тях каузи, с което
вярват, че допринасят за по-дългосрочни и устойчиви резултати. Компаниите доста отговорно се отнасят към
ролята си на отговорен корпоративен гражданин".

В предаването "Нещо повече" Бакърджиева допълни, че ролята на гражданските организации е многопластова и
те са свързващото звено между нуждата от подкрепа и онези, които имат ресурс, който доброволно биха искали
да предоставят като помощ.

Интервюто с Теодора Бакърджиева можете да чуете в звуковия файл.

ЧЛЕНОВЕ НА БДФ - (БРОЙ НОВИНИ: 10)

Заглавие: Теодора Бакърджиева: Хората даряват все повече и са по-щедри
Дата: 05.01.2022 18:36
Медия: Българско национално радио

Заглавие: Аромат на Коледа и семеен уют в Семеен център "По-добре заедно!"-Карлово
Дата: 30.12.2021 23:55
Медия: Информационен портал за неправителствените организации
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С аромат на коледни курабийки и надежда за повече топлина, любов и споделени моменти в семействата Семеен
център "По-добре заедно" в Карлово изпраща 2021. 
Центърът работи за "Сигурен старт" на всички деца 0-6 години и техните семейства чрез развиване на родителски
умения у родителите и разширеното семейство,консултации и беседи със специалисти и организиране на
общностни празници по програма "Силата на семейството и общността" с подкрепата на Фондация "Лале" и
фондация ОУК. 

"Здравето на хората зависи и от здравето на екосистемите – казва Ния Тошкова, която изследва как климатичните
промени влияят върху прилепите. – Прилепите са ключови видове за здравето на екосистемите ни. 
Насекомоядните прилепи често поглъщат близо 100% от собственото си тегло на нощ, като в менюто им влизат
голям брой видове членестоноги селскостопански вредители. Като се вземе предвид многочислеността на
колониите им, няма да е пресилено да заключим, че прилепите осигуряват биологичен контрол в континентални
мащаби.

Освен това, те опрашват и разпространяват семената на над 1000 вида растения.

Ако прилепите ще изчезнат, Европа ще загуби 40% от селскостопанската си продукция.

Освен това, ако избием прилепите, техните вируси ще се прехвърлят към други бозайници, например гризачи,
които ще пренасят заразата към човека.

Затова е важно да знаем как климатичните промени ще променят местообитанията на прилепите."

Ния разказва и какво кара един изследовател да влезе в пещера и да прекарва вътре часове и дори дни,
изследвайки прилепите, които са сред най-дълголетните бозайници и живеят 10 пъти повече от бозайници със
сходни размери.

Тя споделя, че работата ѝ носи тръпката на откритието, на досега до места, в които преди не е стъпвал човешки
крак и описва научната работа като вълнуваща и възможно най-далече от рутината, риска от прегаряне или
апатията.

Ния Тошкова разказва и как докторантската програма на фондация "Карол Знание" подпомага работата ѝ като
изследовател и какви изненади подготвя Националният природонаучен музей през следващата година.

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.

Компанията предостави на неправителствената организация по един лев от всеки продаден коледен календар "За
всички от сърце" през месец ноември

МЕТРО България дари на фондация "Заедно в час" 5882 лв. от продажбите на традиционния коледен календар "За
всички от сърце" до края на ноември. Календарът донесе не само вкусни изненади и отстъпки за потребителите,
но и средства за програмата "Училища за пример" на неправителствената организация.

От всеки продаден календар МЕТРО България отдели един лев в подкрепа на учители и училища в цялата страна,
включени в двугодишната програма за професионално развитие на цели училищни екипи. Тя помага на
образователните институции в България да разработват и прилагат нови устойчиви практики за преподаване и
управление, които допринасят за успеха на всеки ученик.

"Подкрепата ни за фондация "Заедно в час" е неразделна част от мисията ни да действаме отговорно и открито,
като се стремим към положителен принос за обществото. МЕТРО България напълно споделя разбирането на
програмата "Училища за пример", че именно хората в класните стаи са ключът към това всяко дете в България да

Заглавие: Ния Тошкова: Прилепите са ключови видове за здравето на екосистемите ни
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Медия: Българско национално радио

Заглавие: МЕТРО България подпомогна програма "Училища за пример" на фондация "Заедно в час"
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получи качествено образование. Въвеждането на иновативни методи в българското образование е важна стъпка в
развитието на младите таланти и нашата компания неотклонно застава на страната на тези усилия на фондация
"Заедно в час", заяви Димитър Вутков, Маркетинг директор на МЕТРО България.

През 2021-2022 учебна година в програмата "Училища за пример" участват 449 учители от 49 училища от 21
области в България. Програмата се състои от две неразделни части: курс Лидерство в училище и курс по избор на
училището, свързан с различни методи на преподаване. Избираемите курсове отговарят на конкретните нужди на
училището.

Всеки курс включва работа по част от училищен проект, надграждащи обучения и подкрепа от ментор. Участието в
обученията и подкрепата от ментор са безплатни за училищните екипи, благодарение на финансовата подкрепа от
дарители и партньори, от които тази година част стана и МЕТРО България.

Благородната инициатива на МЕТРО България даде възможност на многобройните ѝ клиенти не само да се
насладят на награди, томболи и ваучери от коледния календар "За всички от сърце", но и самите те да подкрепят
българските училища и учители в предизвикателното време, в което живеем.

САМО ЗА ДВА ДНИ ФОНДАЦИЯ "ИСКАМ БЕБЕ" УСПЯ ДА СЪБЕРЕ 1000 ЛВ. ЧРЕЗ ПРОДАЖБАТА НА РАЗЛИЧНИ
АРТИКУЛИ в рамките на благотворителен базар в парка "Марно поле". Организацията бе почетен гост в коледния
базар, където успя да увлече в милосърдната си кауза стотици посетители. Сумата ще бъде предоставена на
семейството на Ани и Иван от Велико Търново, които се борят с репродуктивни проблеми и мечтаят за рожба.

Двамата влюбени от години правят неуспешни опити за дете.

"Като всяка двойка, в която цари обич и мечтае за здраво семейство, и ние с моя партньор Иван от доста време
желаем да си имаме бебе. През годините бяхме пациенти на доста клиники в България, като последно правихме
опит в Тутракан, но уви, късметът и този път не беше с нас. Преминахме през различни етапи. Падахме.
Изправяхме се. Отчайвахме се. Продължавахме да вярваме. Искрено се надяваме, че със силата на "Искам бебе"
ще сбъднем най-съкровеното си желание – да бъдем родители", споделя Ани.

Организацията предлага и свои календари за 2022 година. Те могат да бъдат закупени чрез областния
координатор на фондацията Вероника Михайлова. Събраната сума от продажбата на 50 от тях ще отиде по
сметките на инициативата "Капачки за бъдеще".

Галина ГЕОРИЕВА

НДФ "13 века България" за втори път обяви национален конкурс за подпомагане на професионалното развитие на
млади български творци и учени.

Победителят в конкурса ще бъде кавалер на Националната награда "13 века България" за подкрепа на млади
таланти в съвременното изкуство и наука, която Фондът учреди през 2019 г. Тя представлява парична премия в
размер на 5 000 лева, осигурена от Фонда, и се дава за разходи за обучение.
В срок до 17.00 часа на 14 януари 2022 за наградата могат да кандидатстват български граждани на възраст до 35
години със завършено висше образование в сферата на изкуството и науката и иновативни постижения в
съответната област. Задължително условие е кандидатите през 2021 да са приети за следдипломна
квалификация в акредитирани висши учебни заведения на територията на Европа, без България.
Конкурсът протича в два кръга. В първия кръг жури, определено от Управителния съвет на НДФ "13 века
България", избира шестима номинирани кандидати, които ще бъдат обявени до 31 януари 2022. В подкрепа на
всеки от тях Фондът ще организира дарителска кампания под надслов "ПОДКРЕПИ ТАЛАНТА — ДАРИ".
Във втория кръг журито излъчва носителя на наградата. Името му ще бъде публично оповестено между 20 и 30
юни 2022. Наградата ще бъде връчена на тържествена церемония.

Заглавие: 1000 лв. събра на благотворителен базар в старата столица фондация "Искам бебе"
Дата: 04.01.2022 11:04
Медия: Вестник борба

Заглавие: Изтича срокът на националния конкурс за подпомагане на на млади творци и учени
Дата: 04.01.2022 11:33
Медия: Новината
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Международният фестивал за късометражно кино IN THE PALACE e посветен на късометражното кино, новите
медии и дигиталните изкуства. Фестивалът е единствен по рода си в България и е един от най-старите
късофилмови форуми на Балканите.

IN THE PALACE е единственият фестивал в страната, сертифициран да предлага професионални късометражни
филми за разглеждане от Академията за филмови изкуства и науки на САЩ за наградите Оскар. Фестивалът също
е квалифициран да предлага и студентски филми за Student Academy Awards® - студентските награди Оскар.

IN THE PALACE има свой нов дом и това е Дворецът на културата в гр. Перник. След проведени 18 издания във
Велинград, Балчик, София и Варна, международният фестивал за късометражно кино ще се провежда в
миньорския град. "Оглеждахме се за нещо смислено и ново, когато ни поканиха и предложиха да се преместим в
Перник. Искрено се изненадахме, че си имат Дворец и ни стана интересно - какво по-хубаво от това "В ДВОРЕЦА"
да се провежда отново в дворец и то именно там. Благодарим на общината, които застават зад нас и съм сигурен,
че заедно ще можем да развием индустрията, а жителите и гостите на града ще имат възможността да се докоснат
до най-доброто от света на късия жанр", споделя Цанко Василев, директор на IN THE PALACE.

"Следваме нашата стратегия за развитие на културата в града. Щастливи сме, че от международния фестивал за
късометражно кино приеха поканата ни да се преместят в Перник. Подобни инициативи са от стратегическо
значение, все пак това е единственият фестивал в страната, който е квалифициран да изпраща професионални и
студентски късометражни филми за разглеждане от Академията за наградите Оскар", споделя Станислав
Владимиров, кмет на гр. Перник.

19-о издание на IN THE PALACE се провежда в периода 02 - 09.2022 г. в Двореца на културата в гр. Перник.
Програмата на фестивала включва:

· 6 конкурсни програми за български и международни професионални и студентски филми в 4 поджанра - игрален,
документален, анимационанен и експериментален;

· ON FOCUSпрограми (специално курирани тематични филмови програми), вкл. номинирани и наградени с Оскар
и Европейски филмови награди късометражни филми, ново българско късометражно кино и пр.;

· Q & A сесии - отворени панели за среща на авторите с международни и местни публика, критика и журналисти;

· FILMER FORGE - платформа за професионално развитие, насочена към филмовата индустрия. Включва
интензивна серия от обучителни модули, водени от утвръдени професионалисти; Пазар на късофилмовата
индустрия; международна научна конференция за изследване на жанра късометражно кино; питчинг трейнинг и
сесия за представяне на филмови проекти и подпомагане производството на нови филми;

· Филмови и интердисциплинарни събития и инициативи за широката публика.

За Фестивала

Международният фестивал за късометражно кино IN THE PALACE e единственият фестивал в страната,
сертифициран да предлага професионални късометражни филми за разглеждане от Академията за филмови
изкуства и науки на САЩ за наградите Оскар: това са победителите в категориите за най-добър игрален филм и
най-добър анимационен филм от международната състезателна програма, а заедно с това и победителят в
категорията най-добър български филм. IN THE PALACE е квалифициран да предлага и студентски филми за
Student Academy Awards® - студентските Оскари.

Международен фестивал за късометражно кино IN THE PALACE се подкрепя от Национален фонд "Култура", ИА
Национален филмов център, фондация "Лъчезар Цоцорков", община Перник и с медийната подкрепа на NOVA.

Великотърновското сдружение "Елита" с председател Петя Василева навърши десет години. През тях то се
утвърди като марка в културния живот на старата столица. В този период музикалното студио е участвало в над 145
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концерта у нас и в чужбина. Част от тях са самостоятелни, а други съвместни с други неправителствени
организации. Реализирани са осем издания на международния конкурс "Звукът на времето" и седем на
националния конкурс "Звезден сблъсък" – общо 15 значими за страната събития. За тяхното организиране "Елита"
получава подкрепата на Община Велико Търново, Министерството на културата и спонсори. В тях са участвали
повече от 3000 таланти от България и чужбина.

" Щастливи сме от свършената работа в областта на изкуството и културата. Освен дейността на Музикалната
школа, насочена към изяви в концерти и конкурси, "Елита" стартира проекти за програмиране при деца, съвместно
с фондация "Работилница за граждански инициативи" – София. Така сдружението проведе две години безплатни
онлайн курсове през есента. Обучихме и млади хора за работа в неправителствения сектор по програмата
"Социални иновации" към Българския център за нестопанско право. А съвместно с ВТУ "Св.св. Кирил и Методий" и
Техническият университет в София обучихме техни възпитаници по графичен дизайн и информационни технологии
по програма "Студентски практики", сподели Петя Василева.

За сдружение "Елита" успехите през годините са много. Зад тях стои работата на екипа му за развиване на таланти,
които се доказват на сцената с получените награди от престижни конкурси. "Благодарим на нашите възпитаници,
които ни направиха горди с успехите си, на всички, които бяха до нас в неуморната работа по провеждането на
конкурси, концерти и събития. Изминалата 2021-а беше златна за студио "Елита", което навърши цели 10 години,
оставяйки в тях редица проекти, събития и форуми с голям отзвук и значимост не само в културен и социален
аспект. Събития, които съхраняваха и създаваха традиции, вдъхновяваха живот и нов прочит. Наистина прекрасни
10!", споделя екипът на "Елита". Новото предизвикателство пред него е спечеленият проект с "Кръстопът на
изкуствата" по програма "Едногодишен гранд" на Национален фонд "Култура".

Хирург и инженер са победителите в конкурса "Предприемач в науката" на Фондация Карол Знание. Д-р Мариела
Василева-Славева е отличена за проекта си "COSMOS – първата българска виртуална биобанка за туморни
тъкани", а инж. Калин Николов – за проекта "Decarbonizer – на мисия за по-ниски емисии".

Двамата победители в конкурса и изпълнителният директор на Фондация Карол Знание Милена Петкова бяха
събеседници в предаването на Дарик "Властта на гражданите ... или какво можем заедно".

В четвъртото издание са селектирани проекти с позитивно въздействие

Тази година в четвъртото издание на програмата Предприемачи в науката темата беше Impact Investing – до
финала на конкурса стигнаха 13 проекта с позитивно въздействие върху обществото или околната среда, разказа в
ефира на Дарик Милена Петкова. По думите й конкурсът през 2021 г. е бил много силен. Всеки от двамата
победители ще получи по 15 000 лева.

Милена Петкова разказа и за другите отличени проекти, като за първи път тази година парични награди е връчила
и фондация "Лъчезар Цоцорков", която е отличила 5 проекта с по 2000 лв.

Сред интересните проекти тя посочи фотоволтаичен енергиен кооператив в многофамилни сгради, проект на
Детска градина "Щастливо място", система за анализ на наночастици от ТУ-София, която разработва сензори за
анализ на риск от срутища.

Един от участниците е лекар, но и програмист, разказа още Милена Петкова. Григор Гачев – докторант от ТУ,
представил проект за невронни мрежи. Мартина Лазарова и Милко Пенев – които все още са студенти по
медицина, представили разработените от тях колагенови импланти, които могат да бъдат използвани в
ортопедията, кардиохирургията, пластичната хирургия.

Скоро ще е факт демоверсия на виртуалната банка за туморни тъкани

В студиото на Дарик д-р Мариела Василева-Славева обясни, че проектът й за виртуална биобанка за туморни
тъкани дава възможност да се използва един важен за здравеопазването в България ресурс, който в момента не
се използва. "Всеки център и лекар може да съхранява данни за своите пациенти и да ги предоставя с цел научни
изследвания. Става въпрос за пациенти с онкологични заболявания", обясни д-р Василева и добави, че работи в
екип с доц. Ангел Йорданов от МУ-Плевен.

"Всеки един лекар, който работи в онкологичната сфера може да събира база данни от пациентите и да си прави
изводи. Тъканни проби са много търсени. Колкото повече данни се включат за един пациент това е по-добре. В
националния раков регистър има част от данните, но там няма много важни детайли от лечението на един
пациент", обясни още д-р Василева.
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Според нея биобанката за туморни тъкани ще даде възможност първо всеки лекар да анализира своите пациенти
и след това ако някой реши да прави научни изследвания, да има достъп до базата данни – особено ценни, когато
става въпрос за редки тумори например.

С паричната награда д-р Мариела Василева-Славева обясни, че ще се направи демоверсия на тази платформа,
след което ще започне разработването и на софтуера на виртуалната банка за туморни тъкани.

Декарбонизатор намалява до 30 на сто емисиите от двигателите с вътрешно горене

В ефира на Дарик докторантът от ТУ-Варна инж. Кирил Николов разказа за своя проект, победител в конкурса.
"Търсим решаване на проблема с високите нива на вредни емисии от двигателите с вътрешно горене. Наясно сме,
че въпреки бурното развитие на всякакви нови технологии, двигателите ще си останат част от нашите технологии и
за да ги направим по-екологично съобразни, търсихме и намерихме решение – нашият продукт Декарбонизатор –
система за производство но оксиводород", разказа инж. Николов.

Той обясни, че оксиводородът се насочва към смукателната система на двигателя, като е допълнителен източник
на енергия. "Така декарбонизаторът повишава ефективността на горене, води до по-добро изгаряне на горивото и
постига по-ниските нива на вредни емисии от самия двигател. Икономисва гориво, както и вредни емисии", обясни
Кирил Николов.

В края на миналата година екипът е инсталирал прототип на декарбонизатора на автобус на община Дългопол.
"Системата работи нормално. Направихме замервания на вредните емисии преди поставянето на системата.
Очакванията ни са за спад на вредните емисии до 30 процента", обясни още инж. Николов.

По думите му всички съвременни решения са доста скъпи и отнемат време за преоборудване. Докато тяхната
система дава възможност за бърза инсталация. След като екипът събере база данни от няколко прототипа ще
търсят инвеститор за производство.

"Тази година се надяваме да монтираме прототип на кораб. Смятаме че при корабните двигатели ефектът ще е
доста по-осезаем. Те имат сериозен натиск за намаляването на вредните емисии, а 99 на сто от корабите в
световния океан в момента работят с двигатели с вътрешно горене", обясни още инж. Кирил Николов.

Чуйте целия разговор в ефира на Дарик радио.

Предаването е реализирано в рамките на проект "Какво можем заедно", финансиран от Фонд Активни граждани
България по финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.
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НДФ - конкурс - творци и учени
НДФ "13 века България" за втори път обяви национален конкурс за млади творци и учени
София, 6 януари /БТА/ 
Национален дарителски фонд "13 века България" за втори път обяви национален конкурс за млади творци и
учени, съобщиха от фонда.
За наградата могат да кандидатстват български граждани на възраст до 35 години със завършено висше
образование в сферата на изкуството и науката и с иновативни постижения в съответната област. Крайният срок е
17.00 часа на 14 януари 2022 г. За конкурса се кандидатства онлайн на сайта на НДФ "13 века България"
https://fund13veka.bg/talant/form/. За контакти и въпроси може да се пише по електронна поща на
nagradatalant@fund13veka.bg.
Задължително условие е кандидатите през 2021 г. да са приети за следдипломна квалификация в акредитирани
висши учебни заведения на територията на Европа (без България), съобщиха от НДФ "13 века България".
Победителят в конкурса ще бъде кавалер на Националната награда "13 века България" за подкрепа на млади
таланти в съвременното изкуство и наука, която Фондът учреди през 2019. Тя е съпроводена с парична премия в
размер на 5 000 лева с идеята да послужат за подпомагане на обучението и образованието.
Конкурсът протича в два кръга. В първия кръг жури, определено от Управителния съвет на НДФ "13 века
България", избира шестима номинирани кандидати, които ще бъдат обявени до 31 януари 2022 г. В подкрепа на
всеки от тях Фондът ще организира дарителска кампания под надслов "Подкрепи таланта - дари". 
Във втория кръг журито излъчва носителя на наградата. Името му ще бъде оповестено между 20 и 30 юни 2022 г.
Наградата ще бъде връчена на тържествена церемония, съобщават от НДФ "13 века България". /ПВ/
/АКМ/

Заглавие: НДФ "13 века България" за втори път обяви национален конкурс за млади творци и учени
Дата: 06.01.2022 15:25
Медия: БТА

http://www.bta.bg/bg/c/EZ/id/2548591


Изпълнителният директор на Фондация "Работилница за граждански инициативи", Илияна Николова, е посланик
за България на Европейската гражданска инициатива. Илияна, както и хората от екипа на ФРГИ, вярват истински в
смисъла на гражданското участие и възможността гражданите да са активна страна в процеса на демократично
развитие не само в България, а и на ниво Европейски съюз. Тук, на нашата страница, споделяме различни
инициативи, свързани с гражданското участие. Във видеото по-долу ще научите повече за самата Инициатива и как
работи тя.

КОМПАНИИ И ОРГАНИЗАЦИИ ИЗВЪН БДФ -
(БРОЙ НОВИНИ: 19)

Време за прочитане: 3 мин.

Днес бе проведена заключителната конференция по проекта "Център за комплексно обслужване на лица с
увреждания, включително с тежки увреждания". Иновативната социална услуга се предоставя съгласно сключен
административен договор № BG05M9OP001-2.008-0003-С01, по Процедура за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ BG05M9OP001-2.008 "Подкрепа за лицата с увреждания", финансиран по Оперативна програма
"Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г., съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд. Проектът
се реализира от Община Русе в партньорство с Фондация "Трета възраст" в периода от 01.10.2018 г. до 31.12.2021
г.

Тази социална услуга е за лица с различни по вид и степен увреждания, които са с настоящ адрес на територията
на община Русе и не са потребители на сходни услуги. Повечето са хора на възраст над 65 години, които не могат
да се обслужват сами. Целенасочена терапевтична намеса и подкрепа им помага да преодоляват трудностите в
ежедневието си. Иновативната социална услуга прилага индивидуален подход към всеки човек, социално
включване, гъвкавост, подходяща материална база, осигурена достъпност на средата, транспортиране от дома до
услугата и обратно със специализиран транспорт, професионално подготвен персонал. С предоставянето ѝ се
цели подпомагане в ежедневието, осигуряване на качествена грижа за лицата с тежки увреждания и семействата
им, фокусирайки се върху подобряване на достъпа до услуги за кариерно развитие и насърчаване участието на
пазара на труда, възстановяване на трудовата активност и на членовете на семействата на лицата с увреждания.
През периода общият брой потребители е 106 лица, от които 63 потребители са ползвали мобилна, 31 – почасова,
а 12 – дневна форма на социалната услуга. 49 души са били наети на трудови договори като сътрудници социални
дейности.

Центърът за комплексно обслужване на лица с увреждания предлага подходящи условия, които отговарят на
ежедневните и рехабилитационните нужди на целевата група, както и на потребностите им от организация на
свободното време. Предоставен е широк спектър от услуги – мобилни, дневни, почасови и заместваща грижа.
Потребителите се обслужват от специалисти: 2-ма социални работници на 4 часов работен ден, психолог,
медицинска сестра, ерготерапевт и трудотерапевт. Проведените две обучения и регулярни индивидуални и групови
супервизии на мултидисциплинарния екип, както и на лицата, наети за сътрудници социални дейности, доведоха
до повишаване качеството на грижата и подкрепата за нуждаещите се в сложни и критични ситуации.

Отчитат се добри резултати вследствие на мобилната форма на предоставяне на услугата, която дава възможност
за изнасяне на дейностите извън границите на социалния център и обхващане на повече лица в нужда, а
почасовите услуги в домовете на потребителите, за които са ангажирани сътрудници, доказват иновативността и
социалния ефект от адекватната подкрепа в домашна среда, не само за потребителите, но и за техните близки.

Пандемията оказва влияние върху психичното здраве и реакции на целевата група, която е особено уязвима към
COVID-19. Заради създадените страхове и притеснения се наложи включването на допълнителен ресурс и
разнообразни подходи за осигуряване на подкрепа в спешни ситуации.

Постигнатите резултати от предоставянето на интегрираната иновативна услуга в "Центъра за комплексно
обслужване на лица с увреждания, включително с тежки увреждания" са в няколко направления. Осигурен е

Заглавие: Какво е "Европейска гражданска инициатива"?
Дата: 07.01.2022 11:38
Медия: Фондация "Работилница за граждански инициативи"

Заглавие: Приключва проектът "Център за комплексно обслужване на лица с увреждания, включително с
тежки увреждания" в община Русе
Дата: 31.12.2021 08:51
Медия: Русе инфо

https://frgi.bg/bg/articles/aktualno/kakvo-e-evropeyska-grazhdanska-initsiativa
https://rousse.info/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B2%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8A%D1%82-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%80-%D0%B7%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5/


обслужване на лица с увреждания, включително с тежки увреждания" са в няколко направления. Осигурен е
достъп до здравни услуги като извършването на определени манипулации, които не дублират услугите от НЗОК,
проследяване на основните им жизнени показатели, консултации, свързани с актуалното им здравословно
състояние, съдействие при необходимост от хоспитализация, връзка с личен лекар и специалисти и др. Създаден
е своеобразен механизъм за оптималното включване на потребителите с увреждания в социалния живот на
техните семейства, в този на тяхното по-широко обкръжение и по-активно участие в социалния живот на града,
което е резултат от целенасочената работа на всички специалисти по проекта чрез организирането на различни
клубове по интереси, отбелязване на празници, събития, изнесени дейности и срещи, ателиета.

След приключване на дейностите по проекта с цел осигуряване на устойчивост на услугата и съгласно Решение на
МС за определяне на финансовите стандарти за социалните услуги за 2021 г. е предвидено финансиране на
услугата "Дневен център за пълнолетни лица с тежки множествени увреждания" като държавно делегирана
дейност. Издадена бе Заповед на изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане за даване на
предварително одобрение за разкриване на тази социална услуга, която ще се ползва от 30 лица за дневни,
полудневни и почасови услуги, мобилни услуги и заместваща грижа. Услугата е създадена съгласно Националната
карта на социалните услуги и след Решение на Общинския съвет. Тя ще се финансира от държавния бюджет,
считано от 01.01.2022 год.

Костенурките са все по-уязвими в днешните условия на живот. Често те са жертва на наранявания или смърт
заради човешката дейност. Това заяви за БТА Ива Лаловска от Фондация "Геа Чалониа". Тя и съпругът ѝ Иво са
изградили единствения Център за рехабилитация и размножаване на сухоземни костенурки у нас, който се
намира в несебърското село Баня. Там се грижат за пострадалите животни, пазят ги през зимата и помагат за
връщането им отново в природата.
Предизвикателствата пред костенурките
Още от детските си години Ива се интересува от костенурките, учи и за еколог, което ѝ помага да усети тези
деликатни създания.

Те не обичат промените, отнема им много време да се приспособят към нови условия, посочи още тя. И уточни, че
черупката дълги години е защитавала костенурки от хищници в природата.

Лаловска отбеляза, че корубата им е помогнала да преживеят и катаклизмите в природата през вековете, като
тези животни са познати още от времето на динозаврите. Днес обаче в някои ситуации черупката им играе лоша
шега, смята тя.

Когато една костенурка е уплашена, тя не бяга, а се скрива в черупката и чака опасността да мине, даде за пример
Ива. Екологът обясни също, че костенурката лесно може да бъде взета и отнесена от човека или да бъде
прегазена от кола. Лаловска съветва да не взимаме костенурка от природата, дори и да ни се струва, че тя е в
опасност. По думите ѝ не е добре за костенурката да я отнесем от дивото и да я отглеждаме у дома. Макар да
живеят дълги години в природата, при стрес тези животни страдат и могат да умрат бързо, предупреди Ива.

В случай, че видим костенурка на пътя, най-добре е само да я преместим от шосето, ако няма видими
наранявания, които да ни притеснят, съветва тя. Ива даде и още една заръка:

Не взимайте малки бебенца, макар че те са сладки и изглеждат беззащитни, но в природата те са справят
изключително добре сами и знаят как да избягват хищници".
Строителството на нови обекти също е друга опасност за костенурките. Ива разказа, че преди години с други
доброволци са се борили да спасят костенурки от място, предвидено за голф игрище. В наши дни изсичането на
горите също е проблем, като това води до нарушаване на местообитанието на животните.

Пациентите в центъра и нуждата от лечебница

В момента в центъра за костенурки има 14 пациента, обясни Лаловска. Около 40 други пък спят зимен сън. Тук се
раждат малки бебета, идват костенурки, които успяват да бъдат спасени въпреки раните или болестите, посочи
Ива. Тя разказа, че един от последните пациенти е женска шипоопашата костенурка, която е била намерена в
двора на столично училище от деца, които се заиграли с нея.

Учителка е взела животното и се е свързала с центъра. Така премръзналата костенурка е била спасена.

Един от старите обитатели в центъра пък е Триног - трикрака костенурка, която заради травмите си така и не
успява да се завърне в природата. Любимка на всички обаче е Бабата - около 71-годишна костенурка. Ива я
описва като мила и одухотворена.
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Въпреки всеотдайните грижи в центъра за рехабилитация, от фондация "Геа Чалона" споделят, че се нуждаят от
по-професионални условия.

Всички пациенти се отглеждат в полеви условия, обяснява Лаловска. От фондацията имат желание да изградят
специална лечебница, в която грижата за костенурките да стане по-добра, защото и броят на приетите животни
през последните години расте. Лечебницата е предвидена в две части - настанителна и лечебна, към която да има
операционна зала, апаратура и медицинска грижа, посочи още тя.

Тя обясни, че фондацията е получила финансиране от Предприятието за управление на дейностите по опазване
на околната среда /ПУДООС/ към Министерството на околната среда и водите, но то не е достатъчно за изпълване
на целия проект за лечебница. Затова има и обявена дарителска кампания под надслов: "Подари топла черупка".
Любовта към костенурките от ранна детска възраст
Любовта към костенурките е завладяла и двете деца на Ива и Иво. Те се включват в грижите за животните. За да
предизвикат интерес у малчуганите, в центъра за рехабилитация се провеждат и детски лагери. Според Ива така
от рано децата могат да прекарат време сред природата и да научат повече за животните - как се хранят, как спят,
кога се размножават и какво правят малките бебета. Ива сподели интересна подробност, че костенурките не са
семейни животни. След излюпването те не се грижат за рожбите си. От своя страна пък след като се появят на бял
свят, малките са напълно способни сами да се грижат за себе си. Любопитно е също, че черупката расте с
годините - колкото по-голяма е тя, толкова по-възрастна е костенурката.

Костенурките ни учат на търпение и ни напомнят, че не трябва да се намесваме в живота на животните, ако не е
наистина наложително, каза Лаловска.

Столична община чрез "Майки за донорството" и болница "Надежда" подпомагат семейства с репродуктивни
проблеми да осъществят мечтите си и да се сдобият с рожба. Още три семейства в края на декември получиха
вестта, че ще стават родители, след като бяха подпомогнати финансово за необходимите процедури чрез
Донорската "Инвитро" програма на Столична община. Тя е създадена по идея на кмета Йорданка Фандъкова.

Още 6 семейства, взели участие в нея, са в очакване да прегърнат своите бебета през първите месеци на 2022 г.

Децата от инвитро процедурите на Столична община се увеличиха и вече са общо 29.

От 2015 г. насам всяка година СО подпомага жени с репродуктивни проблеми по програмата, създадена
съвместно с фондация "Майки за донорството". В столичния бюджет ежегодно се предвиждат по 70 000 лв. за
финансиране на част от необходимите инвитро процедури с донорски яйцеклетки.

Петя Петрова- Павлова е един от най-младите учители, преминала обучението "Нов път в преподаването" на
фондация "Заедно в час" и от тази учебна година преподава в занималня на ученици от четвърти клас в СУ"Христо
Ботев" в Козлодуй.

По професия е финансист, има магистърска степен "Банков мениджмънт". В момента придобива магистърска
степен за начална училищна педагогика към Пловдивския университет "Паисий Хилендарски". Живее със
семейството си в град Лом и всеки ден пътува до работното си място в Козлодуй. Ориентира се към педагогиката,
тъй като учителската професия е била винаги нейна мечта:

"Голяма част от ценностите, които "Заедно в час" търси в своите участници и проповядва, съвпадат с моите лични
ценности. За мен един учител трябва да е професионалист, да се стреми към подобряване на своите знания и
умения, да е скромен, да умее да работи в екип. Макар че, ако трябва да съм честна, те са изисквали по-скоро на
преден план да се изяви моят индивидуализъм...Това, което ми направи силно впечатление, е изключително
силната сплотеност на общността...Подкрепян си практически във всяко отношение...Основното на "Заедно в час"
е, че се поставя ученика в центъра... Има индивидуален подход към всяко едно дете..."

Младият начален учител Петя Петрова-Павлова се опитва да приложи на практика наученото от обучението, като
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към всеки ученик има индивидуален подход, прилага и различни интерактивни прийоми, допълва тя:
"Първото нещо, което при мен беше приоритет, е изграждане на доверие един към друг... Децата се притесняват
да грешат, а всъщност грешките са едни от най-добрите учители... Придобиването на доверие изисква много
време... Имаме емоциометър, с който определяме хубавите емоции... Извадих късмета да попадна в сплотен
колектив..."
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с. Кърпачево - стара мелница - учебен и туристически център
Стара мелница в село Кърпачево е превърната в учебен и културно-информационен център на Деветашкото плато
Ловеч, 3 януари /Даниела Балабанова, БТА/
Стара мелница в село Кърпачево, община Летница, е превърната в учебен и културно-информационен център на
Деветашкото плато. Това съобщи за БТА Ива Таралежкова, председател на Управителния съвет на сдружение
"Деветашко плато". Ремонтът и обзавеждането са станали с помощта на Община Летница и Фондация "Америка за
България". Сградата има всички удобства за организиране на семинари, културни събития, обучения, изложби,
запазен е духът и част от автентичните елементи на старата мелница. Предстои откриване в началото на тази
година.
"През изминалата година сдружение "Деветашко плато" успя да разработи и защити възможност за подкрепа на
една много мащабна инициатива, която нарекохме "Селска бизнес академия". Зад нея се крие идеята за
преустройство на невероятно красивата сграда на старата мелница в Кърпачево", посочи Таралежкова. 
Историята на самата сграда е много интересна, защото тя някога е била построена в село Крушуна и е била
воденица. Изградена е изцяло от бигор - много ценен камък, който вече е защитен и забранен за добиване от
природата. Хората от Кърпачево не са имали къде да мелят житото си в селото и са били принудени да ходят до
Крушуна. Постепенно там се появяват още няколко воденици и първата става не толкова използвана. Това дава
повод на двама предприемчиви братя от Кърпачево да купят воденицата и по много интересен начин да я
пренесат в тяхното село - разглобили са я, маркирали са камъните и всички елементи на сградата. Пренесли я и
сглобили в Кърпачево, където вече става електрическа мелница, тъй като там няма течаща вода, разказа Ива
Таралежкова.
С решение на Общинския съвет в Летница мелницата е дадена под наем на сдружение "Деветашко плато", за да я
ремонтира и да й придаде нови функции. "Тя беше в много лошо състояние, почти разрушена. Искахме да я
възстановим и да й вдъхнем нов живот, създавайки място за културни, информационни събития, обучения и т. н.",
добави Таралежкова.
Финансовата подкрепа за тази мащабна инициатива е от Фондация "Америка за България". В ремонтните и
възстановителни дейности са се включили доброволци от селото и студенти по архитектура. 
"Концепцията за възстановяването й е да запазим цялата автентичност на сградата, а именно бигор, кирпич,
старите криви греди, които са използвани, да я укрепим и да вмъкнем елементи, които дават възможност за
нейното модерно използване като иновативен център. Надяваме се, че ще се превърне в още една от перлите на
Деветашкото плато", заяви още Ива Таралежкова.
По думите й в едната част на центъра ще бъдат изложени останалите елементи от мелницата, така че хората да
виждат автентични колелетата и механизми, които са работили за смилане на житото. Отделно ще има
възможност и за снимки, които ще показват различни красиви места от Деветашкото плато като реклама за
туристите. Планирани са и гостуващи изложби на фотографи и художници.
Единият етаж ще бъде обособен като помещение за организиране на обучения. "Идеята е ние да започнем с
организиране на обучения за местните предприемачи, най-вече в селата - собственици на къщи за гости, малки
ресторанти, търговски обекти, производителни на местни продукти. Да им помогнем с различни преподаватели и
специалисти от страната за по-добро управление на техния бизнес, за разработване на бизнес план, маркетинг,
ценообразуване, за да подобрят още повече качеството на предлаганите туристически услуги и продукти в
Деветашкото плато", каза Таралежкова. 
Първите курсове ще бъдат подкрепени от Фондация "Америка за България" и безплатни за участниците. След
това, когато се убедим в качеството на нашата бизнес селска академия, ще предлагаме това и на хората от цялата
страна, които желаят да научат повече и да почерпят от нашия опит, добави специалистът.
Има нужда от такъв тип обучения за хората с бизнес и малко свободно време за кратко да развият своите умения
или да повишат своите знания и опит за това, което правят, убедена е Ива Таралежкова.
/ИС/ 
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"Зелени Балкани" се включиха в инициативата за обновяване на парк "Лаута", като дариха средства за монтиране
на пейка с еко послание. За оформянето на пространството на Лаута се събраха активисти на сдружението от
Пловдив, Мезек, Разград и дори от Финландия. "С духа на дедите ни, природа за децата ни", написаха на
специалната табелка от "Зелени Балкани". Те призовават хората на пазят растенията в парка и да не го
замърсяват.

Инициативата за поставяне на нови пейки с дарения от различни фирми и обществени организации е на кмета на
"Тракия" Костадин Димитров и районната администрация. Тя вече има десетки последователи.

Ново искане за осигуряване на неонатални линейки за областните градове в страната отправи основателят на
каузата "Детски линейки сега" Дончо Златев в писмо до министъра на здравеопазването проф. Асен Сербезова.

Инициативата, около която се обединиха стотици семейства от цялата страна, беше стартирана през 2019 г.,
когато Златев изпрати писмо до тогавашния премиер Бойко Борисов, който от своя страна служебно я разпредели
на здравния министър.

"За съжаление през 2019 г. предложението беше отхвърлено от тогавашния министър на здравеопазването г-н
Кирил Ананиев… Министър Ананиев не сметна детското здравеопазване за приоритет. В свой отговор към мен той
написа, че няма нужда от специализирани детски линейки, защото можело да се ползва наличната техника на
Спешна помощ", пише до новия министър инициаторът.

През 2020 г. Златев отново пише писмо до Борисов и новоизбрания министър на здравеопазването проф.
Костадин Ангелов.

"Под ръководството на проф. Ангелов отношението към темата стана дори по-унизително. Самият той дори не
сметна за нужно да отговори на искането и го препрати на своите подчинени, които да ни отговорят. След една от
пресконференциите му успяхме да му зададем конкретно въпроса за детското здравеопазване и необходимостта
от такива линейки, а в замяна той реагира по възможно най-неуважителния начин с категоричен отказ да
подкрепи подобна идея.", разказва Златев.

Според Дончо Златев досегашните отговори на министрите на здравеопазването г-н Кирил Ананиев и проф.
Костадин Ангелов "че нямало нужда от подобни линейки, защото и старите вършили същата работа" могат да се
определят като "тотално неразбиране на философията на една подобна специализирана линейка", която в най-
ужасяващия за едно дете момент може да изиграе ключова роля за неговото физическо и психическо здраве.

"Цената от малко над 4 милиона лева, за да се подсигури поне по една детска линейка за всички областни градове
е нищожна, когато говорим за здравето на най-крехките и най-беззащитните. За три години стотици семейства от
цялата страна подкрепиха инициативата като се включиха в подписките по места или като направиха дарения.
Една от най-големите дарителски организации започна да събира капачки за детски линейки и осигури една за гр.
Пловдив.", завършва писмото на основателя на каузата "Детски линейки сега".

Над 6000 деца в България се раждат недоносени за година. Това е около 10% от общия брой на родените деца в
България, при спад до 4% в Европа. Стойността на подобен тип специализирана детска линейка е около 150 000
лв. Линейката е оборудвана с високотехнологичен транспортен кувьоз за неонатални пациенти, монтиран на
специализирана самоносеща се носилка.

Кувьозът притежава вграден мониторинг на кислородната концентрация, вградена пулсова оксиметрия и
електрически акумулаторен модул, гарантиращ висока автономност на апарата. В специално помещение на
кувьоза е инсталирана преносима кислородна бутилка с редуцир-вентил с двойно предназначение, чрез който
може или да се подава сгъстен кислород към транспортен респиратор или да се осъществява кислородна терапия
с регулируем поток чрез директно администриране на кислород в пациентният отсек на кувьоза. В оборудването е
включена и втора многофункционална носилка, която е предназначена за педиатрични пациенти и е
окомплектована с комфортен хигиеничен матрак и предпазни колани. За подпомагане на манипулациите,
носилките се фиксират върху механична основа, с възможност за контрол на позицията в три посоки. Целият
комплект носилки и основа е сертифициран за динамично натоварване 10G и позволява само за минута
линейката да се модифицира от неонатална в педиатрична линейка, както и обратно. С цел осигуряване на
възможност за провеждане на дихателна реанимация и респираторна поддръжка, линейката е оборудвана и със
съвременен микропроцесорен транспортен респиратор с директни менюта за неонатологични и педиатрични
пациенти, както и с опционално меню за възрастни. Към медицинското оборудване са включени и други основни
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животоспасяващи и животоподпомагащи уреди и оборудване, като дефибрилатор с приставки за деца и бебета,
пациентски монитор, помощна носилка за ръчно транспортиране, мобилен стол за пациенти в седящо положение,
вакуумна инсталация, стационарна и мобилна кислородни системи.

Края на годината и началото на новата е време за равносметка. Време е да си припомним какво сме успели да
постигнем. Равносметка прави и фондацията Animal Hope Bulgaria – Казанлък, която се грижи за бездомните
животинки в Казанлък и помага на Общинския приют с множество инициативи.

- За цялата 2021 година Animal Hope Bulgaria – Казанлък успя да набави над 5000 кг. храна за общинския приют в
Казанлък, благодарение на доверието на дарителите. Доставени чрез дарения са още одеяла, слама, играчки;

- По проект "Кастрации с доплащане" са кастрирани 156 котки. Проектът е осъществен със съдействието на
партньорски организации;

- Кампании за кастрации пролет и есен в общинския приют осъществена с партньорски организации - кастрирани
над 500 животни

- Намерили дом за 2021 г. - над 130 животни

- Тежко пострадали при инциденти и получили помощ близо 100 кучета и котки

Всички тези цифри не са толкова важни, по-важното е, че тази година много учители изявиха желание да се
включат в кампании в помощ на бездомните. Там е ключът към доброто – да научим децата на състрадание,
съпричастност и помощ за по слабите и беззащитните.

"Все по-честите въпроси за кастрация на домашния любимец ни радва, защото сме успели да накараме хората да
се замислят.", споделят от фондацията. Подаването на сигнали от граждани при нехуманно отношение спрямо
животно също зачестиха, така че и в тази посока Animal Hope Bulgaria – Казанлък успява.

Предстои още работа по въпроса със задължителната регистрациите на домашните кучета, но там се работи
съвместно с Община Казанлък.

"За предстоящата година освен старите проекти имаме и нови, които се надяваме да осъществим. Съвсем скоро
ще научите и за тях. Пожелаваме си здраве и сили! На всички вас партньори и приятели желаем от сърце много
здрава и щастлива 2022 година. Заедно можем повече!", пожелава екипа на фондацията.

От конски каруци до товарни дронове: През 2022 г. DB Schenker празнува своята 150-та годишнина.

Благодарение на богатия си опит в управлението на веригата за доставки, компанията със седалище в Германия
отдавна се е превърнала в един от водещите световни доставчици на логистични услуги. Днес се отбелязва
началото на юбилейна година с множество предстоящи дейности, които са в унисон с визията на DB Schenker да
помага за успеха на бизнесите и хората чрез по-добрата свързаност навсякъде по света.
На 1 юли 1872 г. Готфрид Шенкер основава Schenker във Виена, Австрия. Неговият подход за комбиниране на
индивидуални пратки в групажни товари за онова време е иновация, която променила всичко. Въз основа на това
наследство, обхватът на компанията се разширил по целия свят и във всички видове транспорт. Тази година DB
Schenker поглежда напред, за да създаде още повече възможности за бъдещето на индустрията чрез иновативни,
дигитални и устойчиви решения.
Юбилейната година е под мотото "150 Years Elevating lives" и включва състезание за служителите, което свързва
всички колеги от различни страни и дори континенти. С помощта на специално приложение за смартфон
служителите могат да броят крачките си, да отговарят на въпроси-загадки и да проследяват активностите си.
За всички отчетени спортни постижения DB Schenker ще направи дарения на внимателно подбрани
благотворителни организации, които са свързани с ангажимента на компанията към целите на ООН за устойчиво
развитие. За първото тримесечие на годината всички събрани дарения ще бъдат предоставени на WeForest,
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организация за опазване на околната среда, в подкрепа на засаждането на дървета, опазване на горите и още
местни проекти за устойчивост в Бразилия и Етиопия. Предстоящите благотворителни каузи ще са посветени на
океана и въздуха, и на социални инициативи. 

В българските традиции влиза и благотворителна дейност в навечерието на знакови празници от календара,
включително преди Коледа. И тази година, въпреки особените обстоятелства, свързани с ограничителните мерки,
се намериха организации, които да я осъществят под една или друга форма. В публичното пространство чрез
социалните мрежи обществото научи за някои от тях. Сред адресатите на подобни изяви бе и Женско сдружение
"Екатерина Каравелова" Силистра с председател инж. Христина Георгиева, чието ръководство веднага след
настъпването на новата 2022 г. отчита получените дарения и целеви финансирания.

Чрез посредничество на Национална мрежа за децата за деца от регион Силистра фирма "Деливъри Хироу
България" осигури 15 таблета, които бъдат ползват в учебния процес. По предварителен списък част от таблетите
вече са достигнали до своите нови собственици. Една компютърна конфигурация, осигурена от онлайн магазин
"Козелът.ком", е предоставена на седмокласник от силистренско училище.

Отделно са получени 6 преинсталирани компютъра, дарени от от силистренската фирма "Стефанов" ЕООД, за
които организацията разполага с монитори. Предстои пълното им оборудване (мишка, клавиатура, камера,
тонколони), преди предоставянето им на нуждаещи се деца.

Сдружение "Операция Плюшено мече" дари 126 опаковки по 5 л перилен препарат "Персил", половината от които
са предадени на Център за обществена подкрепа - гр. Дулово, а останалото количество ще се използва за
потребители на ЦОП към Сдружението, както и за нуждите на Кризисен център - Силистра.

За потребители на услугите на Сдружението, а именно Център за обществена подкрепа и Кризисен център, е
дарението от 37 детски книжки по линия на кампанията "Едно дете чака магия. Стани магьосник - подари му
книга!" на Национална мрежа за децата. От Коледната кампания на Сдружение "Операция Плюшено мече" идват
играчки, дрехи, обувки и лакомства за потребители - 31 деца от двете социални услуги.

Козметични продукти дарени от "Лореал" с посредничеството на "Алианс за защита от насилие основано на пола"
са предоставени на жените от екип на организацията, потребителки на услуги, както и на социални партньори. За
ремонт на преходна къща "Резилианс" е предоставеното дарение от "ЖОАН" ЕООД Силистра - става дума за 35 кв.
м. ламиниран паркет и материали, необходими за неговото монтиране (изолация, первази и т.н.).

Постъпление от близо 1 500 лева е резултатът от Благотворителна инициатива "Заедно сме по-добри",
организирана от Сдружението, като средствата ще се използват също за ремонт на преходна къща "Резилианс" (в
сумата е лепта и на Областна администрация Силистра). С цел подобряване на изолацията ще бъде закупен
гипсокартон, както и метална конструкция за тавана в спалните помещения и всекидневната на къщата.

С тях през м. януари 2022 г. фирма "Стройпроект" Силистра ще извърши безвъзмездно строително-ремонтните
дейности. През м. декември Сдружението получи безвъзмездно финансиране от 10 000 лв. от Български фонд за
жените, по-голямата част от което ще се разходва конкретно за газификация на Преходна къща "Резилианс".

Дарение на стойност 3 182.50 лева от друг благотворителен базар "Книга за надеждата", осъществен от "Неделчо
Карагенов и приятели", ще бъде използвано за инициативи на ЖС "Е. Каравелова" и за подкрепа на потребителите
на услуги. Подаръци за екипа и потребителите на Кризисен център са получени от Сдружение "А21", както и от
частни лица - коледни лакомства за 30 деца.

Екипът на Женско сдружение "Екатерина Каравелова" благодари на всички дарители, припознали организацията
като структура от гражданския сектор, която е в близост до хората, нуждаещи се от подкрепа. Това е резултат от
впечатлението, че чрез своите действия Сдружението през годините е спечелила доверие като лоялен и открит
социален партньор. С подкрепата си всички дарители - граждани, фирми и организации, се допринася за
подобряване на благосъстоянието на деца от регион Силистра, както още за подобряване на условията за
развитие на социалната подкрепа.

Женско сдружение "Екатерина Каравелова" Силистра благодари на съпричастността и на медиите - държавни и
частни, хартиени и електронни издания, разбира се, и на собственици на профили в социалните мрежи, които
тиражират информация за работата на организацията. За всички тях е пожеланието "Успешна Нова 2022 г.!
Бъдете живи и здрави!".

-------------------

ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ СИГНАЛИ! Ако станете свидетел на инцидент, катастрофа, неправилно паркиране, побой,
самозабравил се политик или нещо нередно, което Ви заобикаля - сигнализирайте ни! ВАЖНО! Ако сметнете, че
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някой е в опасност, първо помогнете или се обадете на тел. 112.

ИЗПРАТИ СИГНАЛ 

Текстът представя акценти от разговора в поредния епизод на предаването "Властта на гражданите" по
Дарик радио с водещ Пролет Велкова. Гости в предаването са създателят на групата "Купи подарък от
майка на дете с увреждане" Ина Маринова и един от нейните администратори – Петя Колева. 
ЧУЙТЕ ЕПИЗОДА 
Facebook групата "Купи подарък от майка на дете с увреждане" несъмнено е явление на българския пазар. С над
160 000 членове – и продавачи, и купувачи – тя дава възможност на родителите на деца с увреждания да
предлагат напълно законно своите ръчно изработени артикули, сред които предмети на изкуството, домашни
вкусотии, бижута, текстилни изработки, декупаж, пчелни и билкови продукти, тематични празнични подаръци и
много други. В нея освен майки на деца или възрастни с общообразователни потребности, участват и сръчни
татковци. Създател на идеята е Ина Маринова, а вече съществува и сайт https://kupipodarak.com/, където
продуктите са систематизирани по категории и изборът е по-лесен. Той е дело на Петя Колева – администратор на
групата в социалната мрежа. 
Самата Ина има 20-годишна дъщеря с множество увреждания, които я правят напълно зависима от друг човек.
Момичето е незрящо, с церебрална парализа, с епилепсия и други състояния вследствие на недоносеност.
Организирането на грижата за нея е сложен процес. През всичките тези години за нея се грижи единствено майка
ѝ. Такива родители са постоянно до децата си, независимо на каква възраст са. Често нямат възможност и време
да се занимават с нищо друго – да учат, да работят, да пътуват. Дори посещението при лекар или зъболекар е
предизвикателство. 

"Аз не мога просто така да напусна дома си, без да организирам грижите за дъщеря си, които са денонощни.
Аз съм нейните крака, нейните ръце, нейните очи. Ако повикам човек да ме смени, трябва тепърва да го
обучавам, да му показвам какво точно да прави, което е много по-трудно, отколкото да си остана вкъщи",
казва Ина. 
Но дори да се вземе асистент, стоят финансовата страна на нещата и човешкият фактор. В България няма
институции, които да обучават специалисти по асистентска грижа, няма достатъчно рехабилитатори, нито
достатъчно услуги за хора с увреждания. Всичко това я провокира да създаде групата. Оказва се, че има много
майки, които, затворени между четири стени, изработват неща с ръцете си. Първоначално предлагат изработките
си една на друга. Всичко започва от едни оплетени шарени пантофки на Ина. За два дни групата събира близо
5000 потребители. 
Сайтът пък събира близо 20 000 посещения месечно. Петя Колева се занимава от години със създаване на
сайтове. Прави го от вкъщи, защото детето ѝ е с рядко генетично заболяване на очите. То е единственото в
страната с такава диагноза, но не се нуждае от асистент и посещава училище, което позволява на Петя да работи.
Когато са в изолация, много от тези родители откриват таланти, които дори не са предполагали, че притежават.
Клиентите също подхождат самостоятелно, като търсят конкретни неща и дават заявки за артикули, които са се
изчерпали. Атмосферата в групата е позитивна, слънчева и забавна. 
"Когато си постоянно ограничен, те избива нанякъде. Това са хора, чието ежедневие е едно и също, най-вече
по график, и това им носи нещо ново. Превръща се първо в хоби, после в арт терапия, в начин да излязат от
сивото ежедневие, а сега, със сайта и групата, е и вид професия. Родителите също имат нужда от помощ,
да се чувстват способни, да са работни, да комуникират с клиенти", обяснява Петя Колева.
В десетия епизод на предаването можете да чуете и репортажа на Йовка Йовкова за още една доброволческа
инициатива, която подкрепя хора в крайна нужда. 
Покрай коледните празници много каузи, насочени към хора в нужда, биват забелязани. Такива са "Доброволците
на Св. Георги", които подкрепят гладни, болни, бездомни. Осигуряват им три пъти храна седмично в София.
Организатор на инициативата е Деян Петров. Доброволците се събират преди две години в параклиса на
Александровска болница. Част от тях преминават шестмесечно обучение. По време на пандемията обаче
влизането в Пирогов и Александровска болница става невъзможно. Тогава решават да помагат на хората с храна,
покупки на лекарства и други продукти от първа необходимост. По списък доброволците са 60, но активно се
включват 15-ина. 
"В първите три месеца на локдауна доброволците лично, със собствените си автомобили, обикаляха всеки
ден из града да пазаруват, готвеха по домовете си и разнасяха. След вдигането на мерките хората
започнаха да се връщат на работа, но ние продължихме с раздаването, защото се появиха дарители, които
ни подкрепиха. Главно с продукти, няколко пекарни ни позволиха да използваме кухните им. Няколко
ресторанта също ни съдействаха", разказва Деян Петров. 
В момента доброволците се нуждаят от камион, с който да разнасят топла храна на нуждаещите се. На този етап
храната се раздава буквално на улицата, пред болницата, на над 1300 души. Необходими са около 35 000 лв. за
едно приемливо камионче. Засега са събрани близо 13 000 лв. от началото на кампанията. 
Предаването е реализирано в рамките на проект "Какво можем заедно", финансиран от Фонд Активни
граждани България по финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Проектът се

Заглавие: Властта на гражданите: Купи подарък от майка на дете с увреждане!
Дата: 04.01.2022 23:55
Медия: Информационен портал за неправителствените организации
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изпълнява от Фондация Дарик в партньорство с Фондация 42 и НПО Портала.
#власттанагражданите 

"Практикум" ще набира средства чрез различни кампании и дарения
Младите лекари, специализанти и студенти по медицина в България вече ще могат да разчитат на специална
подкрепа за професионалното си развитие. Инициативата е на учредената в навечерието на Нова година
фондация "Практикум". 
Целта на фондацията е младите български лекари и студенти по медицина да се включват в обучителен клъстер,
където ще получават насоки и помощ за развитието си, както и финансова подкрепа по време на своето обучение
и стаж. Включването в общността ще позволява на младите професионалисти да намират по-лесно практики и
стажове. "По този начин те ще имат по-ясен поглед и възможност да изберат специализацията, която най-много
им допада и отговаря на очакванията и възможностите им", обясни Милен Христов, председател на "Практикум" и
един от нейните създатели. 
Сред основателите на новата фондация са още Ива Танева и Георги Калчев, които заедно с Милен Христов са
създатели и на франчайза за лабораторни изследвания laboratoria.bg - платформа, която дава възможност на
всеки в България да се изследва бързо и лесно, без да е необходимо да чака, посредством пунктове за
пробонабиране, разположени на леснодостъпни локации, както и чрез мобилна услуга и посещение на място в
дома или офиса.
"Практикум" ще набира средства чрез различни кампании и дарения. В краткосрочен етап целта е да се съберат
половин милион лева, които ще бъдат инвестирани в обучения, практики и подобряване на работната среда за
младите лекари. 
"България от години страда от липсата на лекари, а голяма част от завършилите студенти и специализантите се
разочароват от тромавата система и избират своя професионален път в чужбина. Сигурни сме, че причината не е
само финансова. Имаме възможност да задържим поне част от тези млади професионалисти в страната и да им
предложим адекватно обучение, стажове и финансова сигурност до момента, в който се превърнат в лекари с
напълно завършен курс на обучение и право да работят самостоятелно.", коментира още Милен Христов. 
Чрез фондация "Практикум" студентите и специализантите ще имат предимството да се възползват от нова верига
за обмен по линия "университет-специализация-професионална реализация". Веригата ще работи с канали за
пряка комуникация, които облекчават административната тежест за всички по веригата. По този начин младите
медици ще имат по-богат избор от специалности и работни места, за да се развиват в подобрени условия на
работа и обучение. От друга страна здравните заведения и другите места за специализация ще имат достъп до по-
голям кръг от студенти по медицина, специализанти и млади лекари, които да привличат с атрактивни условия. 
Само за няколко дни фондацията е успяла да набере над 50 кандидата, отговарящи на изискванията. Те ще могат
да се възползват от възможностите за подкрепа на професионалното си развитие. За първото тримесечие на тази
година заложената цел е членство на над 100 бъдещи лекари. За кандидатите ще се организират поредица
семинари и обучителни сесии, а към партньорската мрежа ще бъдат привлечени лечебни заведения,
образователни институции и компании от здравното застраховане, производството и търговията с медицински
изделия. 
За фондация "Практикум"
Фондация "Практикум" е насочена към развитието на младите кадри в сферата на медицината в България.
Фондацията подкрепя, мотивира и разкрива възможности за студенти по медицина, фармация и съпътстващи
специалности в сферата на медицинското обслужване. Председателят и един от основателите на "Практикум"
Милен Христов е прокурист и член на съвета на директорите на автомобилния холдинг на Еврохолд България АД -
Авто Юнион АД. Той е и сред създателите на популярния картов продукт benzin.bg, който оперира под шапката на
"Мотобул" ЕАД и осигурява отстъпки в цената на горивото в над 400 обекта в цялата страна. Завършил е бизнес
школа "Сколково" в Москва.
www.practicum.bg (в процес на разработка) 

Кампанията продължава и през 2022 година

Малко над 55 хил. лв. бяха разпределени на 164 микро розопроизводители от кампанията "SOS Българска роза".
Помощта е по инициатива на сдружение "Българска розова долина" и цели да компенсира отрицателната разлика
между изкупната цена на розовия цвят през 2021 и разходите за неговото производство.

Секторът пострада тежко от икономическата криза, като изкупните цени за килограм рози достигнаха рекордно
дъно през изминалата година. При себестойност около 2 лева, стопаните получаваха 1.50 лв. за килограм.

Заглавие: Нова фондация ще помага на младите лекари да имат по-лесен достъп до специализация
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Медия: Bglobal

Заглавие: Изплатиха средствата от "SOS Българска роза"
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Трудното положение стана причина сдружение "Българска розова долина" да стартира дарителска кампания, с
която да насърчи малките стопани от Стрелча, Клисура и Средногорието да не изоставят полетата си.

След като разпределиха малко над 55 хил. лв. на бенефициентите, от сдружението обявиха, че кампанията
продължава и през 2022 година, като целите са да се подпомогне процеса по осигуряване на работна ръка за
розобера, да се възстановят изоставени масиви в Карловската котловина и Средногорието и да се осигурят по-
добри условия на розопреработвателите по време на активния сезон.

"Продължаваме работа с надежда за по-добра 2022 година. Хората ни се довериха, успяваме да се обединим
около общи позиции и това ни прави и по-успешни в разговорите с държавата и институциите. Разчитаме и на
колегите от другите браншови организации да поддържаме добър диалог и да работим активно заедно по всеки от
проблемите на сектора," заяви председателят на "Българска розова долина" Владимир Стоянов.

Държавата отпусна средства за розопроизводители и преработватели по две програми през 2021, които обаче не
бяха добре усвоени. По мнение на сдружението, причината е, че не са били адекватно насочени към нуждите на
бранша. Затова през 2022 от "Българска розова долина" ще настояват за обвързано финансиране на
розопроизводителите – на килограм реализиран розов цвят, а не на декар, каквато е практиката до момента.

Две дами, посветили се на работа с деца със специфични потребности, инициират организирането на уикенд
извън града, като за целта събират средства и се надяват на отклик и от страна на хотелиери.

Анна Йончева е фотограф, създател на проекта "Различните деца на България", а Ваня Тодорова са занимава с
конна терапия на деца с по-специални потребности.

"Идеята е от тази възможност да се възползват семейства с такива деца, които наистина са нуждаещи. Някои от
тях никога не са ходили на море или почивка", обясни пред Радио София Анна Йончева.

Всички хора – и малки, и големи, имат нужда да бъдат приемани и обичани, отбеляза Ваня Тодорова.

Преди време двете жени се събират и обмислят стратегии и кампании за позитивна нагласа на обществото към
деца със специфични нужди.

Например, през изтеклата 2021 година са се срещали с повече от 20 класа за разговори на такива теми, за
промяна в (не)приемането на различните.

Продължава осъществяването на идеята за монтирането на люлки за деца в колички. Две години след началото в
град Раковски предстои да бъде поставено 17-ото такова съоръжение.

След обявяване на последната инициатива вече има хотелиер от Нови Искър, който е изразил готовност да
приеме семейства от страната, които да се разходят и разгледат София.

Като част от кампанията ще бъде организиран благотворителен базар на 12 и 13 февруари пред НДК. За каузата
се приемат и дарения от граждани и фирми, както и от творци – за базара.

Чуйте целия разговор на Лили Големинова Анна Йончева и Ваня Тодорова. Анна Йончева: Нека да виждаме
извън различията на хората

През април 2021г., с официално събитие за първа копка бе дадено началото на строителството на новия
терапевтичен и обучителен център на Фондация "Карин дом". Едновременно с това стартира и партньорството
между изпълнителя – Планекс ЕООД и Карин дом. 
За "Планекс ЕООД" е истинска чест, че бе избран да се включи като Главен изпълнител в този емблематичен за
Варна и региона проект.
Сградата се състои от едно подземно ниво, три надземни нива и покривна тераса. Плановете са още през 2022
година строителството да бъде финализирано и дейността на Карин дом ще бъде изцяло преместена в новата
сграда. Това ще бъде един комплексен център, който ще съчетава диагностика и медицински център с

Заглавие: Кампания цели да осигури почивка на семейства с деца със специфични потребности
Дата: 05.01.2022 12:27
Медия: Българско национално радио
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терапевтична дейност, Монтесори обучение с приобщаващи групи, сензорни зали и хидротерапия, обучителни зали
и вътрешен двор с детска площадка. 
"Планекс" ЕООД има удоволствието и отговорността да е сред най-големите корпоративни дарители в
изграждането на новата сграда, като поема всички предизвикателства на пазарната среда, предоставя
финансиране и организира Коледна кампания сред своите партньори за набиране на допълнителни средства за
обзавеждане. 
Събраните средства ще бъдат използвани за две стаи за групови дейности с деца в ранна детска възраст с
комуникативни и поведенчески затруднения, деца от аутистичен спектър и техните семейства. Родителите участват
в груповата дейност с децата, за да получат насоки за справяне с ежедневното отглеждане на децата. Методът се
базира на успешния опит на специалисти в Университета на Орегон, САЩ и практиката на Карин дом доказва
неговата висока ефективност - децата подобряват своите умения, родителите получават подкрепа, знания и
увереност, и адаптирането на децата в детска ясла/ градина е по-успешно. Обзавеждането включва създаване на
среда за децата от аутистичен спектър, обзавеждане за ролеви и групови дейности, както и за сензорни
занимания. 
"Строим нова сграда, но едновременно с това изграждаме квалифициран и мотивиран екип, който да
прилага всички съвременни методи на терапия и подкрепа на децата със специални потребности и
техните семейства. Благодарим на всички наши партньори и специално на "Планекс" ЕООД, които са не
само строител, но и наш дарител!" – сподели изпълнителният директор на Карин дом – Борислава
Черкезова. 
Пред Карин дом остава етапа на обзавеждането и закупуването на специализирано оборудване за новата сграда,
за да може възможно по-скоро новият център да отвори врати. 
Можете да подкрепите проекта като направите дарение с DMS KARIN DOM на номер 17 777 или по друг начин:
https://karindom.org/dms-karindom-new-building-velux-2020/ .

От самото си създаване, спортен клуб "Бегач" (НПО в обществена полза) набира средства за различни каузи с
почти всяко свое състезание. Най-често събираме и даряваме 5 лева от таксата за участие на всеки бегач в
събитие.
Партнираме си с организацията – получател, която осигурява доброволци за състезанието и се отчита за
средствата.
За 2022 решихме да направим конкурс за каузи. Ако вие сте НПО, може да кандидатствате с проект и да получите
финансиране от нас.

Как работи конкурса

Избирате си състезание от таблицата, което вярвате, че ще допадне на вашата организация
Попълвате формуляра за кандидатстване на тази страница преди крайният срок 31.01.2022
Нашето жури разглежда вашия проект и му дава точки от 1 до 10
Проектът или проектите с най-много точки за съответното състезание – печелят
Сключвате договор с Бегач (най-общо казано: средства срещу подкрепа и доброволци)
Получавате средствата след събитието и изпращате отчет при приключването на проекта

Изисквания
За организациите

Организацията да има поне 3-годишна история
Да е публична (НПО в обществена полза, фондация или читалище)
Да изпрати отчет за похарчените средства
Да осигурят поне 10 доброволеца за събитието, за което кандидатстват или друго събитие (ако има
прекалено много доброволци за текущото)
Да осигурят поне 3 доброволеца за Kaufland Sofia Half Marathon(15.05.2022), независимо дали каузата им е
избрана за това събитие.
Да помогнат на Бегач като рекламират каузата и събитието да наберат повече участници

За проектите

Да не вършат работата на държавата (строеж на болници и т.н.)
Да са свързани пряко или косвено със спорт, активност, чиста околна среда, помощ на деца и/или
възрастни от дискриминирани групи
Да са реализируеми до 6 месеца след събитието идеално преди края на 2022
Да са конкретни: търсим Х лева за Y часа терапия на деца. Или търсим 5300 лева за детска катерушка еди

Заглавие: Търсим каузи, които да подкрепим през 2022
Дата: 05.01.2022 23:55
Медия: Информационен портал за неправителствените организации
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къде си
Да бъдат добре разписани и преведени на английски, за да ги публикуваме на сайтовете на съответното
събитие

Въпроси
Ако имате въпроси по конкурса, пишете на help@begach.com и ще ви отговорим.

Календара със събитията на клуба за 2022 можете да намерите на интернет страницата на
организацията тук. 

Възпитанието е ключов момент от развитието на всеки човек. Най-добрият начин да се случи това е още в ранна
детска възраст, първо, чрез личен пример, и второ – чрез изкуство. Децата са силно любопитни, обичат истории и
приказки, затова какъв по-подходящ подход от това да се научат на отговорност, съпричастност и ангажираност от
литературата. 
Такава детска книжка, насочена главно към ума на децата, с цел оформянето му, са създали Тереза Йовчева и
Мила Джи Гатев. Те са приятелки в живота и авторки на книжката "Котаракът Бойда и доброто хрумване", която
освен всичко останало подкрепя и благородна кауза. Тереза е написала историята, а Мила е илюстраторът.
Всичко тръгва от дъщерята на Мила, която е на една годинка и повтаряла думичката "бойда". В главата на майка ѝ
се ражда визията на един котарак, който в последствие тя рисува. Публикува рисунката в социалната мрежа,
Тереза я вижда и след няколко разговора решават да се колаборират и да направят книга. 
"Целият процес беше огромен хаус, защото в последствие, когато вече бяхме си поставили една рамка на
историята, осъзнахме, че сме притиснати от сроковете. Имахме две седмици да направим цялата книжка,
което се оказа безсънен, хаотичен период, но ни доставяше адско удоволствие, защото знаехме за какво го
правим", споделя Мила Джи Гатев в изданието на КЛЮЧ Unplugged с водещ Александър Куманов от Фондация
"Четиридесет и две". 

Всъщност двете дами решават още от началото, че с произведението ще подкрепят кауза. Съвсем естествено идва
идеята това да бъде мисията на организацията "Дивите животни", която работи за опазването на
биоразнообразието, оцеляването на дивите животински видове и повишаване на екологичната култура на
българското общество. Част от сумата за всяка закупена книга отива в подкрепа на организацията. 

"Избрахме тази кауза, защото "Дивите животни" могат да направят много големи промени в положителна
посока, но в същото време имат огромна нужда от подкрепа и доброволци. Екипът се състои от хора с
огромни сърца. Много чисти личности, с отношение към различните случаи, в които са участвали. Те дават
всичко от себе си. Спасявали са какви ли не животни, включително змия и земеровка. Животинка, която всеки
друг би подритнал. Те не делят животните, за тях всички са равни и заслужават всичката помощ на света.
Освен това са абсолютно прозрачни и за разлика от много други организации, се опитват да възпитават.
Обясняват на хората как да действат при всяка една ситуация, описват се принципите на хабитата на
отделните диви животни, за да знаят как да реагират и кога едно животно е в беда", разказват Тереза и
Мила. 
За да бъде сюжетът коректен към животните, им помага д-р Мила Бобадова от ветеринарна клиника "Добро
хрумване", която реално заема голяма част от историята на книжката. Част от героите са измислени, но друга част
са реално съществуващи животни, някои дори пациенти в клиниката. Като гъската Петулия, за която двете жени
споделят, че е феноменален персонаж. Самата д-р Бобадова също е вплетена като герой в книгата. Към тях се
присъединяват и бълхата Виолета, кокошките Фереро, Роше и Фрикасе и други колоритни и комични персонажи.
Философията ѝ е да научи децата и възрастните да уважават животните и като цяло всички живи същества. 

"Искаме да научим децата за света на животните. Как да си комуникират с тях, че те също имат чувства,
радости и болежки. Че трябва да се грижим за дивите видове. Много беше важно за нас текстът да е смешен,
за да може ту да е поучителен, ту да е забавен за децата и родителите им", казват те. 
Към книжката има висок интерес. Тя е подходяща за деца от 4 до 7-годишна възраст и може да се открие онлайн
на сайта https://boydathecat.eu/ , а след време се замисля да бъде преведена и на английски език. 

Това събитие е част от проект "Какво можем заедно", реализиран от Фондация Дарик в партньорство с
Фондация "Четиридесет и две" и Фондация ПАЦЕП и с подкрепата на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по
Фонд Активни граждани.
#власттанагражданите 

Заглавие: КЛЮЧ Unplugged: Как една детска книжка подкрепя дивите животни (видео)
Дата: 05.01.2022 23:55
Медия: Информационен портал за неправителствените организации
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Над 100 доброволци и членове на БДЗП и експерти от държавните институции ще се включат в мащабната
инициатива

От 13 до 16 януари 2022 г. Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) и Изпълнителната агенция по
околна среда (ИАОС) организират преброяване на зимуващите водолюбиви птици у нас, съобщиха от дружеството
за Moreto.net. 
Над 100 доброволци и членове на БДЗП и участващите партньори обединяват усилията си в повече от 40 екипа. Те
ще посетят всички големи водоеми в страната. 
В същия период ще бъдат преброени птиците и в почти всички европейски страни и страните от Африка и Близкия
Изток. В България ще бъдат обхванати над 200 влажни зони, включващи Дунавското и Черноморското крайбрежие,
както и всички големи язовири и рибарници във вътрешността на страната, където зимуват водолюбивите птици.
Участниците ще отчетат броя, вида и разпространението на птиците. Резултатите ще ни дадат отговор на въпроса
"Повече или по-малко са птиците у нас през тази зима и какви са основните заплахи за тях?" 
"Целта на преброяването е да събере точна информация, която да послужи за оценка на промените в
състоянието на популациите на наблюдаваните видове птици. Това е показател за промените в средата, която
обитават птиците и хората", коментира Свилен Чешмеджиев, координатор на преброяването от БДЗП.
"Тези проучвания са особено важни и актуални в контекста на темата за климатичните промени, която е на дневен
ред в момента навсякъде по света и която засяга всеки от нас", допълни той.
Още през ноември бяха наблюдавани първите струпвания на северни видове, които редовно зимуват в нашата
страна, като например големите белочели и червеногуши гъски, звънарките, гмуркачите, нирците и др. Последните
дни на миналата година бяха необичайно топли за периода, което от своя страна намали драстично броя на
зимуващите гъски. 
България е предпочитано място за зимуване на редица водолюбиви птици. Сред тях са и видове, включени в
Световния червен списък като ушатия гмурец, червеногушата гъска, малката белочела гъска, тръноопашатата
потапница, ледената, кадифената и кафявоглавата потапница и други. 
Преброяването на зимуващите водолюбиви птици се провежда в международен мащаб от 1967 г. и е едно от най-
масовите събития в областта на природозащитата, включващо близо 15 000 експерти и доброволци. То дава
оценка за състоянието на популациите на водолюбивите птици и за състоянието на местата, където те зимуват,
много от които са част от екологичната мрежа Натура 2000. Преброяването се извършва в повече от 100 страни и
включва около 25 000 влажни зони.
Партньори в преброяването в България са Изпълнителна агенция по околна среда, Сдружение за дива природа
"Балкани", Българска орнитологична централа, Федерация "Зелени Балкани", Фонд за дивата флора и фауна, ДПП
"Персина" – гр. Белене, ДПП "Врачански Балкан" и ДНП "Централен Балкан". 
В полевите екипи ще участват и представители на СЛРБ. Министерството на околната среда и водите (МОСВ) също
има съществена роля в осъществяването на преброяването, осигурявайки автомобили и експерти от своите
регионални звена, които ще извършват и проверки за нарушение на Закона за лова. Язовир Искър и някои от
водоемите в Софийско ще бъдат посетени от доброволци на клуб "Скорец" към Биологическия факултет на СУ "Св.
Климент Охридски".

През декември се реализира традиционната инициатива "Купи и дари", организирана от Ротаракт клуб.
Кампанията бе активна от 01.12 до 26.12 2021г. и както винаги бе насочена към хора в нужда. Кампанията е
национална и се организира в много други градове в България два пъти в годината – покрай Коледните и
Великденските празници.

Почти цял месец на касите в магазини Класико, Стиви и Хаджирадеви младите доброволци бяха поставили
брандирани колички, в които жителите на различни квартали да поставят продукти от първа необходимост. Така
всеки желаещ можа да бъде част от добрата кауза. Общото количество на събраните храни тази зимна кампания е
1178кг., от които има голямо разнообразие – олио, брашно, захар, сол, консерви, варива, перилни и почистващи
препарати, сладкиши, чайове и други.

В регион Северен в България почти 30% от населението живее в бедност, а голяма част от многодетните
семейства са на прага на бедността. Ковид кризата е най-влияещият фактор, който води до загуба на работни
места, инфлация и ниска покупателна способност. Покачването на цените последните месеци на основни храни,
най-популярната от които е олиото, направи трудно за тези семейства да осигурят празнична вечеря покрай
християнските празници в края на декември.

Събраните храни бяха раздадени от името на търновските граждани на два пъти. Малко преди и веднага след
приключване на кампанията младите хора сортираха храните и ги разпределиха към общо 28 семейства във

Заглавие: 1178 кг храни събра кампанията "Купи и дари" на Ротаракт Велико Търново
Дата: 07.01.2022 13:06
Медия: Радио Велико Търново
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Велико Търново и района, като по този начин се превърнаха в посредници между загрижените и нуждаещите се.
Освен семействата чрез кампанията бяха подпомогнати и няколко души от Съюза на ветераните. В Търновското
представителство на съюза са включени 12 възрастни, които бяха зарадвани с големи пакети с храни и почистващи
препарати.

"Нашата кампания е доброволческа и винаги имаме нужда от нови приятели, които биха ни помогнали със
събирането и сортирането на храните, така че бихме се зарадвали на желаещи в раздаването", споделят от
Ротаракт-Велико Търново.

ИНДИВИДУАЛНО ДАРИТЕЛСТВО - (БРОЙ
НОВИНИ: 1)

100 деца от Смолян и региона отново бяха зарадвани от семейство Михалевски от Кърджали по случай Коледа и
Новата 2022 година. Задно с болните деца са включени с подаръци и техните братчета и сестрички. Освен в
Смолян, подаръци има и за деца от Доспат, Чепеларе, Любча, Барутин, Търън и др., които обикновено идват и на
летните празници на Смолянските езера, организирани от Съюза на инвалидите. Поради пандемията тази година
от УС на СИБ не можаха да съберат децата на празничен обяд в ресторант, каквато е традицията от 10 години, но
те ще бъдат зарадвани индивидуално. "Някои идват в офиса ни в Смолян, посрещани от председателката на
Регионалната и на Общинската организация са СИБ Захаринка Славчева, а на други все още ги изпращаме. Това
са желани, обичани подаръци - дрешки, боти, кукли, леки колички, часовници, плюшени играчки, настолни игри,
енциклопедии, парфюми и др. Ние от Управителния съвет на Съюз на инвалидите в България - регион Смолян,
сърдечно благодарим на семейство Михалевски и на хората, които им помагат, за да зарадват децата с
увреждания от Смолянски регион. Това са Цветелина Пенкова, ЕТ" Нешо Миранов", Неждет Марак. Радостта на
децата е неописуема, всяка година очакват с трепет Коледните и Новогодишни празници, за да получат
прекрасните подаръци, изпратени от Петя Михалевска. Това се превърна в традиция за нашия регион, която
започна Димчо Михалевски, а неговите достойни и благородни наследници я продължават. Благодарим и на
дългогодишните ни дарители Димитър Джамбазов, който всяка година радва децата и болните на хемодиализа с
плодове, на Стефка Милева за лакомствата и на всички, съпричастни за радостта на децата. Пожелаваме им да се
множат техните успехи и добротата им да бъде венец на техния живот!", казва Петя Николова - регионален
координатор на СИБ.

КАМПАНИИ - (БРОЙ НОВИНИ: 20)

Деца от два младежки клуба в Мездра събраха средства от селата по Искърското дефиле, за да ги дарят на
детското отделение на болницата в града. В инициативата се включиха Зверино, Игнатица, Оселна.

"Изработени бяха 16 кутии, които бяха разпространени в хранителните магазини по селата. Всеки, които имаше
желание- помагаше", обясни ръководителят на инициативата Петя Илиева.

Управителят на МБАЛ-Мездра д-р Соня Съботинова допълни, че децата помагат не за първи път.

"Много се радвам на тяхното желание. Не за първи път обаче те помагат. През цялата епидемия са се опитвали да
помагат по различни начини", каза още д-р Съботинова.

За децата удоволствието е в това да виждат как помагат и правят нуждаещите се щастливи. Преди време
организирали благотворителен концерт, а събраните средства дарили на детското отделение. Събирали средства
в помощ и на болно дете. А основна заслуга за това имат техните родители.

"За възпитанието на тези деца отговорност имат техните родители, които също са били наши пациенти.
Възпитанието им е започнало от най-ранна детска възраст и не се учудвам, че искат да помагат. Нека запазят това
желание през годините", каза от своя страна началникът на детското отделение в Мездра д-р Веселка Павлова.

Заглавие: 100 деца от Смолян и региона бяха зарадвани с нови играчки и дрехи
Дата: 02.01.2022 06:50
Медия: asenovgrad.net

Заглавие: Благотворителна инициатива събира средства за болницата в Мездра
Дата: 31.12.2021 09:45
Медия: Нова телевизия

https://www.asenovgrad.net/news/532178/100-detsa-ot-smolyan-i-regiona-byaha-zaradvani-s-novi-igrachki-i-drehi
https://nova.bg/news/view/2021/12/31/351707/%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%B0-%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0-%D1%81%D1%8A%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0-%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B2-%D0%BC%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0/


Децата имат простичко, но искрено послание.

"Към тези, които имат нужда от помощ- нека бъдат силни и да знаят, че доброто винаги побеждава. А към тези,
които даряват- да продължават да го правят", споделя един от доброволците Тереза Богданова.

Повече за инициативата гледайте във видеото.

За да научавате първи новините от България и света, изтеглете новото приложение на NOVA - за Android ТУК, iOS
(Apple) ТУК и HUAWEI AppGallery ТУК.

Общо 1225 лева бяха събрани по време на благотворителен базар, организиран от Регионална библиотека
"Димитър Талев", в подкрепа на семейството на загиналия при пожара в бл. №18 в кв. "Струмско", Младен Ковачки.
В рамките на инициативата можеха да бъдат закупени ръчно изработени артикули - картички, рисунки и коледна
украса, направени от възпитаници на учебни заведения по време на "Работилница за елфи". Базарът стартира на
14 декември, а вчера събраната сума беше описана и предадена на семейството на Младен Ковачки. Решението
за благотворителната акция е на директора на Регионалната библиотека Дора Ангелова, Надя Костова,
преподавател в СУИЧЕ "Климент Охридски" и родители. 

На 30.12.2021 приключи благотворителната кампания на "Гласът на Ботевград", в която в различни търговски
обекти бяха поставени кутии за набиране на средства за децата от SOS Детски селища България.

От младежката онлайн медия споделиха във Фейсбук страницата си, че събраната сума е 901.27 лв. Парите бяха
преведени по дарителската сметка на SOS Детски селища, а от екипа на медията споделят, че тепърва предстоят
още съвместни благотворителни инициативи.

Продуцентите на "Гласът на Ботевград" са горди, че могат да използват популярността на нашумелия лейбъл, за
да правят добро и възпитават добродетели у най-многобройната част от аудиторията им - децата и младежите.

Те призовават всички да правят дори и малки добрини ежедневно и да помагаме на всеки в нужда, ако е по силите
ни.

Дарителска кампания за възраждане на училището в село Бъзън набира средства чрез интернет платформа.
Сумата, която се дарява от всеки желаещ, е само 10 лв., а целта е 120 деца от селото да посещават отново учебно
заведение в Бъзън.
Училищната сграда в селото бе приватизирана преди много години. След дълги спорове е постигнато съгласие
сегашните собственици на сградата да я продадат обратно на селото, но условието им е тя да се управлява от НПО
"Децата на Бъзън", за да гарантира, че сградата ще се ползва единствено за образование и няма и да бъдат
намесвани повече политически и икономически интереси при нейното стопанисване.
Сградата на училището е в добро състояние. След откупуването й, ще бъде направен освежителен ремонт, който
ще позволи в нея да бъдат организирани STEM клубове по интереси. Ще се провеждат курсове за възобновяеми
източници, зелена енергия, финанси, ИТ, роботика, работа с хора, български традиции и много други важни за
децата специалности и знания. Предвидено е в ремонтираната училищна сграда да се върнат обратно
фолклорните състави и спортните клубове на Бъзън.
Дарение може да се направи на:
https://volontime.com/donation-campaigns/135.

Заглавие: Библиотеката събра средства за семейството на загиналия при пожар Младен Ковачки
Дата: 31.12.2021 10:36
Медия: Радио Благоевград

Заглавие: "Гласът на Ботевград" събра 901.27 лв. за децата от SOS Детски селища
Дата: 31.12.2021 18:54
Медия: Ботевградком

Заглавие: Дарителска кампания помага на Бъзън да възроди училището си
Дата: 31.12.2021 20:35
Медия: Утро Русе

https://bnr.bg/blagoevgrad/post/101579689
https://botevgrad.com/news/83708/Glasat-na-Botevgrad-sabra-90127-lv-za-decata-ot-SOS-Detski-selishta/
https://utroruse.com/article/789453/


2 226 лева са събрани тази година от благотворителен Рождественски базар "Вълшебната работилничка" в
Белоградчик. С тях ще бъдат подпомогнати социално слаби семейства от общината.

Всички предмети, които се предлагаха на базара, са изработени от децата от училищата и потребителите на
социалните услуги в града. В Центъра за обществена подкрепа беше организирана и арт работилница, в която се
включиха деца от Начално училище "Васил Левски". Те изработваха предмети за базара.

Децата написаха и писма до Дядо Коледа, а той пристигна в Центъра няколко дни по – късно, за да ги зарадва с
лакомства и подаръци за положения труд. На 23 декември базарът беше закрит с концерт. Гостите се подкрепиха
с чаша червено вино, баници с тиква и сирене и лакомства, приготвени в двата социални центъра.

Въпреки студа, на площад "Възраждане" се извиха хора, в които се включиха децата от школата по народни танци
към Детски комплекс — Център за подкрепа за личностно развитие, участниците в базара и граждани.

Тази година коледният базар беше организиран от Община Белоградчик, Център за обществена подкрепа, Дневен
център за подкрепа на деца и младежи с увреждания, Начално училище "Васил Левски", Детски комплекс —
Център за подкрепа за личностно развитие и Клуб "Млади възрожденци" към Средно училище "Христо Ботев".

Паралелно с коледния базар, две деца, потребители на Центъра за обществена подкрепа, бяха зарадвани с
подаръци от кампанията на сдружение "Операция: Плюшено мече". Така 2021 година си отива с поредното добро
дело, което стопля сърцата на хората от града.

Благотворителната кампания в Чипровци и Монтана за лечението на Ивелин Иванов, който страда от множествена
склероза, приключи успешно.

"Честита Нова Година на всички, пожелавам Ви една страхотна година изпълнена с много здраве, щастие,
благоденствие и просперитет. Бъдете все така позитивни, мили и добросърдечни хора", написа Ивелин в профила
си във фейсбук. Сумата, събрана от всички дарителски сметки, DMS, благотворителни кутии и благотворителни
събития е на стойност 91 000 лв.

Договорът с DMS, който имаме, е за 6 месеца и към този момент не можем да го прекратим, кампанията ще бъде
официално прекратена в тяхната платформа през месец март, но ние вече събрахме необходимата сума, затова
моля, не превеждайте повече средства по дарителските сметки и DMS кампанията.

Разбира се, ако някой е превел или продължи да превежда средства преди да прочете тази публикация, сумата
ще бъде отчетена и ще бъде прехвърлена за рехабилитационни цели, както ще се случи и с парите, които
надхвърлят крайната цел която имахме от 90 000 лв., защото след трансплантацията на стволови клетки, има
рехабилитационен период, който продължава до 1 година.

Изключително много Ви благодаря за подкрепата, ще ви държа в течение за всичко, което се случва около моето
лечение и заминаване за Русия, моля споделете тази публикация за да могат да разберат всички, които се
включиха в кампанията, че УСПЯХМЕ да съберем 91 000 лв. и официално обявяваме КРАЙ на кампанията!"

Над 5 хиляди лева събраха четирима гимназисти от Враца за акушеро-гинекологичното отделение на
многопрофилната болница "Христо Ботев" в града в рамките на организираната от тях кампания "Врачанска

Заглавие: Над 2 200 лева събраха от благотворителен базар в Белоградчик
Дата: 01.01.2022 14:00
Медия: Конкурент

Заглавие: Хора с добри сърца събраха 91 000 лв. за лечението на 27-годишния Ивелин Иванов
Дата: 03.01.2022 08:12
Медия: Конкурент

Заглавие: Гимназисти събраха над 5000 лв. за АГ отделението на болница във Враца
Дата: 03.01.2022 22:10
Медия: novini.site

https://www.konkurent.bg/news/16410384008220/nad-2-200-leva-sabraha-ot-blagotvoritelen-bazar-v-belogradchik
https://www.konkurent.bg/news/16411903597968/hora-s-dobri-sartsa-sabraha-91-000-lv-za-lechenieto-na-27-godishniya-ivelin-ivanov
https://novini.site/gimnazisti-sabraha-nad-5000-lv-za-ag-otdelenieto-na-bolnitsa-vav-vratsa/


благотворителна Коледа".

Гергана, Люсиен, Петромир и Станислав – ученици в 10 и 11 клас в Езиковата и Природо-математическата
гимназии във Враца, са четиримата младежи, които в средата на миналия месец обявиха своята инициатива
"Врачанска благотворителна Коледа". Идеята им беше да съберат средства за ремонт на акушеро-
гинекологичното отделение на врачанската болница.

Ученици от Враца с благотворителна акция за АГ отделението в града

Инициативата им срещна подкрепата на местната управа, която им осигури щанд на коледния базар в града. Там
се предлагаха дарени от фирми и граждани артикули: книги, ръчно изработени сувенири, картички и сурвачки, и
ваучери за различни услуги.

Ето какво споделиха организаторите на инициативата:

"Такава възможност, каквато ни се удаде да помогнем, специално на това отделение, тъй като то дава живот,
мисля, че е много важно",

"Казват, че по празниците стават чудеса. И ние наистина вярваме в това нещо. И това, така да го нарека, забравено
от бога отделение да бъде по някакъв начин оправено",

"Имаме вяра в нашите съграждани, вярваме в добротата им и им благодарим".

Дарение за Детска хирургия – МБАЛ "Света Анна" - Варна на стойност 7 000 лева за закупуване на лазерна система
направи в навечерието на Рождество Христово Асоциацията на студентите по медицина – Варна. Една част от
средствата бяха събрани от благотворителен Коледен базар, а останалата постъпи като дарение от
спомоществователи. За да бъде закупена лазерната система са необходими 20 000 лв. Всеки, който има желание
да дари сума може да го направи и по банков път, по сметката на лечебното заведение.

"Често при нас идват деца с кожни проблеми, а най-разпространеният сред тяха са хемангиомите. Това са
доброкачествено кожни тумори, които обаче могат да бъдат със злокачествена локализация - по клепачи, длани,
половите органи. Най-често тези доброкачествени тумори се развиват на възраст под една година и то бурно и
екстензивно. Лечението е премахване чрез изряаване, затова искаме да опитаме с този по-щадящ метод". Това
каза в предаването "Новият ден" на Радио Варна началникът на Детската хирургия в МБАЛ"Св.Анна"- Варна д-р
Румен Христов.

Даренията получени от асоциацията до 21.12.2021 г. бяха преведени по сметката на болничното заведение. Тъй
като продължават да получават дарения информация за получените средства студентите публикуват на тяхната
фейсбук страница. За да бъде закупена лазерната система са необходими 20 000 лв. Всеки, който има желание да
дари някаква сума по банков път по сметката на лечебното заведение:

Банка: Централна кооперативна банка - Клон Варна

IBAN BG58CECB97901037386300 и BIC:CECBBGST,

както и може да го направи на касата на МБАЛ "Света Анна" –Варна с основание: Дарение за покупка на лазерна
система за Детска хирургия

Четирима ученици от Враца събраха повече от 5 000 лв. за Акушеро-гинекологичното отделение във Враца, в
рамките на организираната от тях кампания "Врачанска благотворителна Коледа". 
Идеята е на Гергана, Люсиен, Петромир и Станислав – ученици в 10 и 11 клас в Езиковата и Природо-
математическата гимназии във Враца.

Заглавие: Детска хирургия – МБАЛ "Света Анна" - Варна набира средства за лазер за щадящо оперативно
лечение на деца
Дата: 04.01.2022 08:10
Медия: Радио Варна

Заглавие: Благотворително събитие на ученици от Враца събра над 5 000 лв. за АГО във Враца
Дата: 04.01.2022 09:08
Медия: Зов нюз

https://bnr.bg/varna/post/101580592/detska-hirurgia-mbal-sveta-anna-varna-nabira-sredstva-za-lazer-za-shtadashto-operativno-lechenie-na-deca
https://zovnews.com/novini/chetirima-uchenici-ot-vratsa-cubraha-5000-za-ago/


Четиримата участват в младежката стартъп програма "Тийноватор" с ментор Калин Георгиев.

Врачанска благотворителна Коледа се проведе от 23.12.2021 г. до 30.12.2021 г. на площад "Христо Ботев".

Благородната им инициатива получи подкрепата на местната управа, която им осигури щанд на коледния базар в
града, на който се предлагаха дарени от фирми и граждани артикули.

Благотворителни инициативи осигуриха подаръци за празниците за възрастни хора и деца без родители в
родопското село Чепинци, съобщиха от кметството. Близо 20 са дарителските акции в Чепинци през изминалата
година, според данни от кметството. Новогодишната благотворителна инициатива за деца сираци от селото е
организирана от кметството, съвместно с джамийското настоятелство, местната фондация "Грижа за всички" и
фирмата за производство на спортна екипировка Diel. Кампанията за подпомагане на 70 възрастни хора от
Чепинци е проведена заедно с Училищния съвет и учениците от Гимназията в селото.

Планираните за началото на годината дарителски акции са свързани с помощ за засегнати от наводненията през
декември местни жители, уточняват от фондация "Грижа за всички".

Източник: БТА

Медиците от общинската болница "Свети Мина" в Пловдив сами събират пари за ремонт на детското отделение,
което е в много лошо състояние. Кампанията стартира в края на 2021 година с благотворителна вечер, на която са
събрани първите средства за реконструкцията. Идеята е на работещите в болницата след като от години не
получават средства за ремонти.
Здравното заведение е общинско, но в местната хазна няма предвидени средства за ремонт на базата и лекарите
се надяват тази година сами да успеят да съберат нужните средства. "Като най-необходимо е да имаме нов
антибактериален под. Стените са в окаяно състояние – трябва ни пребоядисване, освежаване, леглата са ни със
стари дюшеци и матраци. Нови болнични шкафчета също ще ни трябват, в които пациентите да си оставят личните
вещи. Трябват ни и гардероби, в които да оставят и дрехи", заяви Мария Куманова, експерт "Програми и проекти" в
болница "Свети Мина". До този момент за детското отделение са събрани 12 хиляди лева, като цялата сума, която
е необходима за реновирането на помещенията, по груби сметки на работещите в болницата е около 100 хиляди.
"С тези първоначално събрани пари веднага започваме да отремонтираме първите стаи, за да може малко по
малко да се получават тези условия, които нашите пациенти заслужават и които отговарят на едни съвременни
условия за педиатрична клиника", допълни професор Петър Петров. От болницата вече водят преговори с фирми
за нужните материали, както и за доставка на специализирано оборудване за помещение за игра на пациентите в
детската клиника.

Свикнали сме да бъдем добри по време на празници, но една старозагорка призовава да бъдем съпричастни към
хората в нужда през цялата година. Това е Десислава Даковска, която е счетоводител по професия, но за трета
поредна година организира кампанията "Подари храна на пенсионер в нужда за празниците!".

Кметовете на селата в Старозагорско са основните източници на Десислава за това кои са болните, самотните и
крайно нуждаещите се хора. Миналата година храна са получили над 80 души от 30 населени места, а Десислава
си спомня, че първоначално хората реагирали с недоверие и притеснение.

Заглавие: Благотворителни инициативи осигуриха подаръци за възрастни хора и деца в родопското село
Чепинци
Дата: 04.01.2022 10:06
Медия: Смолян нюз

Заглавие: Събират пари за ремонт на детско отделение в пловдивска болница
Дата: 04.01.2022 14:01
Медия: Антен Ер

Заглавие: Кампания събира хранителни продукти за крайно нуждаещи се старозагорци
Дата: 04.01.2022 14:46
Медия: Радио Стара загора

https://www.smolyannews.com/news/obshtina/blagotvoritelni-initsiativi-osiguriha-podaratsi-za-vazrastni-hora-i-detsa-v-rodopskoto-selo-chepintsi
http://www.antenneair.eu/%D1%81%D1%8A%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB/slideshow/01/2022/
https://bnr.bg/starazagora/post/101581027/kampania-sabira-hranitelni-produkti-za-kraino-nujdaeshti-se-starozagorci


Старозагорски младежи организират коледна благотворителна кампания "Дари, за да зарадваш"

"Това са възрастни и самотни хора. Някои от тях се разстройват, плачат, но е трогателно да видиш благодарността
в очите им. Това ни зарежда и ни кара да продължим напред", споделя Десислава.

До момента са събрани продукти за стотина нуждаещи се старозагорци. Събират се консерви, плодове,
лютеница-всичко, което е подходящо за директна консумация, защото част от хората нямат възможност да си
приготвят храната, някои дори нямат електричество, обяснява Десислава.

Продуктите се приемат до 7 януари, а къде-може да видите във ФБ страницата на кампанията на
https://www.facebook.com/events/1281398042381863.

Още за инициативата чуйте в прикачения звуков файл.

Над 5 хиляди лева събраха четирима гимназисти от Враца за акушеро-гинекологичното отделение на
многопрофилната болница "Христо Ботев" в града в рамките на организираната от тях кампания "Врачанска
благотворителна Коледа".
Гергана, Люсиен, Петромир и Станислав - ученици в 10. и 11. клас в Езиковата и Природо - математическата
гимназии във Враца, са четиримата младежи, които в средата на миналия месец обявиха своята инициатива
"Врачанска благотворителна Коледа". Идеята им беше да съберат средства за ремонт на акушеро -
гинекологичното отделение на врачанската болница. Инициативата им срещна подкрепата на местната управа,
която им осигури щанд на коледния базар в града. Там се предлагаха дарени от фирми и граждани артикули:
книги, ръчно изработени сувенири, картички и сурвачки, и ваучери за различни услуги.

4 494, 80 лв. е сумата, събрана на Благотворителната коледна инициатива, през декември в Несебър. Средствата,
предназначени за подпомагане дейността на местната структура на БЧК, бяха предадени на организацията с
протокол и в присъствието на комисия, съставена от участници в базара.

Част от сумата, червенокръстците дариха на 12 жители на общината, нуждаещи се от подкрепа. С останалите
финансови средства са закупени хранителни продукти от първа необходимост и е заделена сума за покриване на
основни битови и здравни потребности на уязвими хора.

Благотворителната коледна инициатива бе организирана от Община Несебър и НЧ "Яна Лъскова – 1905", с
участието на: НЧ "Изгрев – 1927" – гр.Обзор; НЧ "Саморазвитие – 1950" – с. Тънково; ОУ "Георги Стойков Раковски"
– с.Оризаре; ДГ "Яна Лъскова" – гр.Несебър; ДГ "Моряче" – гр.Несебър; Детска градина "Мечо Пух" – с. Равда; ДГ
"Усмивка" – с.Гюльовца; Сдружение на творците и занаятчиите – гр.Несебър; ОДК – гр. Несебър; Тракийско
дружество – гр. Несебър; Детски център "Смарти кидс за ментална аритметика" – гр.Несебър; Сдружение на
Демократичният съюз на жените – гр.Несебър; Сдружение "Авигеа Шаама", Пенсионерски клуб – с.Гюльовца,
Македонско братство "Тодор Александров", Сдружение "Вардарско слънце", Дружество на инвалидите – Несебър и
граждани.

За доброто настроение в последните дни на инициативата се погрижиха ФФ "Македонка", Хор за гръцки песни
"Месамбрия", ФФ "Българка" ДВС "Сюрприз" , Група за градски песни "Блян", ТГ "Незабравка", дует " Зи Зи – Хот" и
ВГ "Ла Феде". Те имаха и принос към базара, в който се предлагаха ръчно изработени изделия, лакомства и
коледни артикули.

Заглавие: Младежи събраха 5 000 лв. за болницата във Враца
Дата: 04.01.2022 09:00
Медия: Радио Видин

Заглавие: Близо 4 500 лева събра благотворителната Коледна кампания в Несебър
Дата: 05.01.2022 12:09
Медия: Zona burgas

Заглавие: 1123лв събра кампанията в помощ на малката Радост от Димитровград
Дата: 05.01.2022 16:21

https://bnr.bg/vidin/post/101581081/mladeji-sabraha-5-hil-lv-za-bolnicata-vav-vraca
https://www.zonaburgas.bg/blizo-4-500-leva-sabra-blagotvoritelnata-koledna-kampania-v-nesebar/
https://www.kardjali.bgvesti.net/news/532345/1123lv-sabra-kampaniyata-v-pomosht-na-malkata-radost-ot-dimitrovgrad


ОП "Детски и младежки център" и Исторически музей – Димитровград проведоха в края на миналата година
Общински семеен конкурс за изработване на сурвачки в две категории и четири възрастови групи.

След награждаването на 20.12.2021 г. бе проведен "Базар за сурвачки", с партньорството на Градска библиотека
"П.Пенев" и Общински театър "Апостол Карамитев", в градината пред музея и библиотеката, чийто събрани
средства бяха дарени в полза на кампанията "Да помогнем на Радост да проходи".

Организаторите на базара са щастливи да информират обществеността, че от близо 100-те оригинални сурвачки
на деца и семейства от Димитровград и региона, бяха събрани 825 лв. Към кампанията се присъединиха и
доброволните дарения на "Клубовете за занимания по интереси" от 4а и 4б класове от СУ "Л.Каравелов" –
Димитровград със сумата от 298,60лв.

Така на семейството на малката Радост бе връчена сумата от 1123,60 лв.

Като продължение на инициативата, на алеята пред сградата бе ситуирана изложба-фотографии на всички
сурвачки в конкурса.

При срещата с Радост и баща й също така стана ясно, че след 11 операции и ежемесечна рехабилитация в
Истанбул, състоянието на детето се подобрява.

ОП "Детски и младежки център" и Исторически музей – Димитровград благодарят на всички, които закупиха
сурвачки от техния базар, за да докажат за пореден път, че добрината е присъща на всички нас! Трябва само да я
отключим!

Фондация "Данък Добро" заедно с платформите за мода Relovved и In&Out организираха благотворителен винтидж
базар в подкрепа на 3-годишния Дима, който страда от тежка форма на епилепсия. Момченцето трябва да бъде
оперирано спешно в Барселона при един от най-изявените невролози и специалисти по детска епилепсия д-р
Aнтонио Руси. Общата сумата, необходима за мозъчна операция на Дима с включени самолетни билети и хотел,
възлиза на 49 600€. Популярни личности от малкия екран и социалните платформи, дизайнери на дрехи, на
аксесоари и бижута отвориха гардеробите си и аранжираха свои щандове в подкрепа на каузата. Над 70 щанда
представиха селектирани нови и секънд хенд модни находки, за да помогнат на Дима да живее пълноценно. До
момента по благотворителните дарителски сметки на фондация "Данък добро" са постъпили общо 24, 394 лева.
Като само събраната сума от приходите на всички участници и даренията на посетителите от събитието възлизат
на 14, 116.07 лева. . Сред участниците, които се включиха със свои щендери, е световната и европейска
шампионка по художествена гимнастика Цвета Бончева (основател на Relovved), Никол Толева, Грета Желева
(фондация "Данък добро"), Жасмин Маджид (фодация "Данък добро"), Цвети Василева (фондация "Данък добро"),
Божана от MasterChef, Цвета Дилчева, Павел Виданов (футболист), Христиана Парова (фитнес инструктор),
Славена Вътова, Ваня Пенева (модел), Симона Дянкова (художествена гимнастика), Велина Узунова (модел),
Деница Стоянова и много други. Организаторите вярват, че да се прави добро е неписан закон и отговорност всеки
един от нас като част от обществото. "Благодарим на всички добри хора, които лично посетиха базара да купят и
дарят, както и на всички други, които помогнаха от разстояние. Обратната връзка от

Нуждата от детски линейки става все по-осезаема, тъй като линейките на Спешна медицинска помощ в градовете
не са оборудвани за по-малките и това застрашава техния живот. Над 6000 деца в България се раждат недоносени
всяка година, което е около 10% от общия брой на родените деца у нас.

Екипът на Actualno.com потърси основателят на каузата "Детски линейки сега" Дончо Златев, който на 3-ти януари
изпрати ново отворено писмо с искане за закупуване на детски линейки за всички областни градове в България. То
е адресирано до новия министър на здравеопазването проф. Асена Сербезова и в него се изтъкват предимствата

Медия: Bg vesti net Кърджали

Заглавие: Моден базар събра средства за болно дете
Дата: 06.01.2022 14:01
Медия: 19 минути

Заглавие: Кауза "Детски линейки сега": Искаме да се закупят детски линейки за всички областни градове
Дата: 06.01.2022 16:52
Медия: Actualno.com

https://19min.bg/news/4/161025.html
https://www.actualno.com/goodnews/kauza-detski-linejki-sega-iskame-da-se-zakupjat-detski-linejki-za-vsichki-oblastni-gradove-news_1692519.html


на тези специализирани линейки, които да помагат на най-малките.

Причината за появата на каузата на бял свят е лично преживяване на г-н Златев: "Наложи ми се посред нощите
да обикалям от болница на болница с дете на ръце и да търсим къде има адекватна спешна помощ за деца.
След преживяната лична история се замислих как всеки един родител на мое място би се разочаровал от
мисълта, че не може да разчита на адекватна спешна помощ за деца. Това е грижа, която трябва да бъде
осигурена 24/7."

Първата специализирана детска линейка става факт през май 2019 година и е закупена изцяло с дарения,
събирани цели две години. Дарена е на УМБАЛСМ "Н.И.Пирогов" в град София. Отвътре разполага с кувьоз и със
специална носилка, към която е прикрепен. От фондация "Капачки за бъдещето" през 2021 година обявиха, че
събират средства за втора.

Каузата около която се обединяват стотици семейства от цялата страна стартира през 2019 г. с писмо на Златев до
тогавашния премиер Бойко Борисов, който от своя страна служебно го препраща към здравния министър Кирил
Ананиев. Както той, така и следващия министър на здравеопазването през 2020 година - проф. Костадин Ангелов,
отказват да подпомогнат каузата. Те аргументират отговора си с думите, че нямало нужда от подобни линейки,
защото и старите вършили същата работа". Според г-н Златев това отношение може да се определи като "тотално
неразбиране на философията на една подобна специализирана линейка" и може да изиграе ключова роля за
неговото физическо и психическо здраве.

Към момента има налични детски линейки само в София и Пловдив, а средствата за тях са събрани единствено и
само чрез дарения на будни и инициативни граждани. От "Детски линейки сега" са изчислили нужните средства за
закупуване на специализирана детска линейка, които държавата трябва да отдели- около 4 млн. лв., или по около
150 000 лв на линейка. За целта трябва да се обяви обществена поръчка и да се избере доставчик.

Последното писмо от инициатора на каузата "Детски линейки сега" от 03.01.2022г., адресирано до настоящия
министър на здравеопазването проф. Асена Сербезова, получава отговор още на следващия ден в 8ч. сутринта. В
него тя пише, че ще разгледа предложението и ще бъде осъществена връзка с г-н Златев в най-кратък срок.

"Предстои ни една много силна информационна кампания заедно с най-добрите експерти в България, които не са
добри само в страната, но и на европейско ниво. Те съвсем точно ще дадат отговор на въпроса какви са плюсовете
на детската линейка в сравнение с обикновената.", добавя Златев.

Той е екипът му вярват, че гражданската отговорност и инициативност ще доведе до закупуване на детски линейки
не само за областните, но и за всички градове в страната.

Автор: Илиана Симеонова

Още от ДОБРИТЕ НОВИНИ:
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Проектът гарантира пълна прозрачност на провеждането на кампаниите и изразходването на събраните средства
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Нова онлайн платформа за набиране на средства за благотворителност стартира у нас. Тя е достъпна на адрес
pavelandreev.bg и носи името на създателя си – Павел Андреев. Той се занимава със строителство от десет години,
а платформата е личния му принос към благотворителността. Уебсайтът позволява да се набират финансови
средства за различни каузи бързо и лесно с карта, ApplePay и GooglePay. Ключов момент е, че основателят на
платформата и нейният екип не поддържат проекта чрез определен процент от постъпилите дарения, както
правят всички подобни сайтове, а дават възможност на дарителя да остави сума в полза на Фондацията.
Дарителите могат и да не оставят нищо в полза на платформата, въпреки това сумата за бенефициентите отива
при тях в пълен размер. "По този начин платформата ще се развива толкова, колкото й позволят дарителите. Ако
смятат, че тя е полезна – ще оставят нещо за нея. Така ще можем да продължим да я надграждаме" – коментира
Павел Андреев.

Друго важно предимство е, че самият създател Павел Андреев внимателно избира кампаниите, които публикува и
ги проучва, така че да бъде сигурен в добрите намерения на тези, които ги създават. В сайта вече има доста
активни кампании – за животни, за възстановяване на иконите в храм, за предстоящите великденски празници, за
хора със здравословни проблеми и други. Също има и реализирани кампании. Например за две деца сираци, за
които сa събрани 8500 лв. само за 48 часа.

Платформата PavelAndreev.bg е създадена с убеждението, че човек е толкова успешен, колкото е успешна средата,
в която той живее и работи. Проектът използва оптимално предимствата на дигиталните технологии, за да позволи
на всеки желаещ да помага на нуждаещите се, независимо дали разполага със сериозни ресурси и богатство, или
само със своето добро сърце.

"Онези, които са постигнали нещо в живота, знаят, че удовлетворението не идва само с успехите и постиженията, а
още по-малко – с парите. Когато човек успее да подреди своя живот, рано или късно се появява нуждата да
помогне и на други хора, които не са имали неговия късмет или възможности. Затова е от ключово значение да
участваме активно в решаването на проблемите около нас, създавайки една по-добра среда за всички. Убеден
съм, че тези усилия рано или късно ще се възвърнат" – коментира Павел Андреев.

Желаещите да пуснат кампания за набиране на средства в интернет страницата PavelAndreev.bg трябва да пишат в
нейната форма за контакт. След разговор със създателя на уебсайта, той преценява дали каузата да бъде
публикувана. Всичко това се прави с цел поемане на лична отговорност към всяка отделна кауза.

Важна част е и изразходването на събраните средства. Всяка кампания е обвързана с договор, при който
платформата се задължава да събира и предава средствата на бенефициентите, а те се задължават да ги
похарчат по предназначение. Често в договорите се уточнява, че плащанието е по сметка на трета страна –
например при каузите за хора със здравословни проблеми парите се превеждат по сметка на клиника. По този и
други начини се контролира максимално изразходването на даренията.

Млада жена от поморийското градче Ахелой обедини българи от страната и чужбина за дарителска кампания в
помощ на жени с онкологични заболявания. Кремена Краева е в ремисия, но застана с лицето си в кампанията на
Комплексния онкологичен център в Бургас.

Кремена сподели за "Твоят ден", че се е включила в кампанията, защото е преминала през всичко това и знае как
се чувстват онкоболните жени.

Събират се перуки и коса, като много деца са дарили косите си.

Самата Кремена е привлякла към каузата около 60 души, предимно от страната, но има дарители и от чужбина.

Тя добави още, че всички дарители лесно и без колебание се включват с коса, перуки или средства.

Доц. Петя Тусчиева от КОЦ- Бургас информира, че една перука от естествена коса струва около и над 1000 лева,
което в повечето случаи е непосилно за пациентите, поради което всички се включват в кампанията.

По Здравна каса се полагат перуки с протокол, но те са от изкуствена коса, което не е комфортно за болните.

За лекаря всяка стъпка в полза на пациентите, за да се чувстват здрави, да бъдат както преди коварната болест, е
в правилна посока. Кампанията е една от тях.

Всяка една пациентка след химиотерапия се нуждае от перука.

Вижте повече за кампанията във видеото.

Заглавие: Организираха дарителска кампания в помощ на онкоболни жени
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За да научавате първи новините от България и света, изтеглете новото приложение на NOVA - за Android ТУК, iOS
(Apple) ТУК и HUAWEI AppGallery ТУК.

Неведнъж асеновградчани са показвали, че са съпричастни към другите и се включват активно в благотворителни
акции за нуждаещи се. Най-често такива кампании се провеждат покрай празниците, защото изглежда че тогава
хората са най-склонни да помагат на тези, които не могат да ги прекарат пълноценно без някой да им подаде
ръка.
Една от националните кампании, в която се включи и Асеновград около Коледа и която тук се оказа повече от
успешна е "Бъди човек. Подари коледна вечеря на човек в нужда!". В Градска библиотека "Паисий Хилендарски"
бе събирателният пункт, където всеки можеше да остави пакетирани хранителни продукти, които преди
празниците бяха разпределени и раздадени. Над 30 дарители се включиха в тази кампания, като имаше и фирми,
дарили продукти. Кметове от населени места в асеновградска община също помогнаха – при тях бяха доставени
даренията, а те поеха ангажимент за това, те да се раздадат на хора, които наистина имат нужда от тях, за да
прекарат празниците спокойно.

Друга успешна кампания е тази за децата от сиропиталище в Уганда – отново преди Коледа, асеновградската
група, която редовно организира акции за събиране на средства за африканските деца, обяви, че ще изпраща
отново такива преди 25-ти декември. Събра се рекордната до момента сума от 1600 лв., която веднага след като
бе получена, се споделиха снимки на закупените продукти за празника. След Коледа пък отговарящият за децата
там – Дерек, изпрати още снимки, за да покаже как децата са прекарали Коледа с уточнението, че за тях това е
било едно от най-хубавите тържества.

Празник Уганда 1 от 6 Празник Уганда Празник Уганда Празник Уганда 2 Празник Уганда Празник Уганда 3
Празник Уганда Празник Уганда 4 Празник Уганда Празник Уганда 5 Празник Уганда Празник Уганда 6

Така се вижда, че нуждаещите се определено са благодарни на хората, които им подават ръка в труден момент.
Ето защо всеки, който има възможност да помогне, дори и с малко, трябва да се включва в такива инициативи –
вижда се, че има смисъл.

ЗАСТЪПНИЧЕСТВО И ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО -
(БРОЙ НОВИНИ: 1)

Стартира изпълнението на нови 51 граждански инициативи, получили подкрепа от Фонд Активни граждани
България в рамките на Втория конкурс за стратегически проекти. В него бяха подадени общо 220 проектни
предложения.

По Тематичен приоритет 1 "Подобряване на демократичната култура и гражданска осведоменост" бяха одобрени
за финансиране шестнадесет проекта. Пет от тях ще бъдат разработени в партньорство с организации от страните
донори.

Проектите на АЕЖ България и Фондация Инфо спейс се фокусират върху фактологичната проверка на
изказванията на политиците и публичните институции, а други две организации работят върху проблемите на
медийната грамотност в училище и гражданското образование с фокус уязвими групи.

Проектите на Фондация "Четиридесет и две" и на Фондация ДАРИК ползват медиите (радио, интернет, подкаст
платформи) за насърчаване на гражданската активност и информиране на обществеността за ролята и
дейностите на гражданските организации.

Три организации - Националната пациентска организация, Сдружение "Ретина България" и Национална
католическа федерация - Каритас България - работят за подобряване на достъпа до права и услуги в сферата на
здравеопазването.
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Асоциация на българските градове и региони се фокусира за изграждане на енергийни общности като социална
иновация за колективни действия за улесняване на прехода към енергия от възобновяеми източници.

Нуждите и проблемите на жените в България са в центъра на проекта на Фондация Екатерина Каравелова, която
ще се стреми да набави данни и да насърчи разработването на политики за равнопоставеност, основани на
доказателства.

Още три организации – Институт за пазарна икономика, Фондация "РИСКМОНИТОР" и Фондация "Български
институт за правни инициативи" - развиват проекти в подкрепа на доброто управление.

11 са подкрепените проектни предложения в Тематичен приоритет "Подкрепа за правата на човека", като две от
тях се изпълняват в партньорство с организации от страните-донори.

Център за правна помощ Глас в България продължава да предлага правна помощ на бежанци и мигранти, като
този път добавя и нов елемент - подсигуряване на правната помощ чрез експертни психологически становища.
Фондация "Джендър алтернативи" и нейните партньори пък работят с жертвите на насилие, основано на пола –
домашно насилие, сексуално насилие и трафик на хора.

Фондация "Изящни дела" отново се фокусира върху това да повиши капацитета на граждански организации и
активисти да създават въздействащи комуникационни продукти в защита на човешките права. Фондация Герои на
времето също ще се опита да надгради върху проекта си от Първия конкурс на Фонд активни граждани,
разширявайки платформата си с нови активности.

Фондация "Ромски свят – 21 век" вече работи по създаването на 10 10-минутни документално-публицистични
филма, посветени на малкия, конкретен човек от голямата ромска общност. Очакваме ги по БНТ.

Три от проектите – на Фондация Партньори България, на Сдружение Шанс и закрила и на Сдружение Дете и
пространство - са посветени на разработване и прилагане на образователни инструменти за защита на правата.

Проектите на Глас България и Сдружение "Знание" Ловеч провеждат кампании за намаляване на негативните
нагласи, стереотипи и речта на омразата към ЛГБТИ общността, както и към всички видове анти-
дискриминационни прояви.

По Тематичен приоритет "Овластяване на уязвими групи" бяха подкрепени 11 проекта. Един от тях е проектът на
Фондация "Мисия Криле" – Стара Загора с основен фокус върху овластяване на бежанците и мигрантите и
застъпничество за техните права, опит за промяна на местния институционален климат с цел постигане на
приобщаващи местни политики, в които тези хора са включени като активна страна. А Сдружение Либерална
алтернатива за ромско гражданско обединение – ЛАРГО от гр. Кюстендил чрез проекта си осъществява
гражданска инициатива за овластяване на ромски жени чрез директно застъпничество.

Три проекта са подкрепени по Тематичен приоритет 4 "Повишаване на приноса на гражданските организации за
равенството между половете и предотвратяване на насилието по полов признак". С иновативен проект Сдружение
"Дебют" – Кюстендил цели промяна на гледната точка към сексуалните посегателства над момичета между 14 и 18
години в училище. Сдружение "Бокая" – Видин планира набор от дейности в подкрепа равнопоставеността на
половете и за съдействие за борба с насилието, соновано на пола в спорта. А Женско сдружение "Екатерина
Каравелова" – Силистра ще изготви социалнопсихологическа биография на насилието в българското семейство и
интерпретиране на етнопсихологическите особености спрямо европейските ценности и политики.

В петия Тематичен приоритет "Повишаване на ангажираността на гражданите с опазване на околната среда и
климатичните промени" са сключени четири договора за изпълнение на проекти. Сдружение за изследователски
практики надграждат над опита си от инициативата "Зелени закони" за гражданско участие в
природозащитничеството, включително чрез усилена работа с доброволци и обучението на стажанти за
мониторинг на политики.

Останалите три проекта са посветени на образователни дейности за ученици и младежи за опазване на околната
среда, еко-активизъм и кръговата икономика.

По Тематичен приоритет 6 - "Подобряване на капацитета и устойчивостта на гражданския сектор, в това число на
гражданските организации" са подкрепени 6 проекта. Този на Български дарителски форум ще допринесе за
повишаването капацитета на гражданските и дарителските организации чрез разработването на анализи за
дарителството и дарителската среда, директна менторска и консултантска работа с дарителски и граждански
организации и работа с институции. Проектът на Програмен и аналитичен център за европейско право, озаглавен
"Ngobg.info: Медията на българските граждански организации", ще помогне за решаването на един от най-
съществените проблеми пред НПО – ниското обществено доверие, регистрирано от редица изследвания през
последните години, чрез поддържането и надграждането на Информационния портал за НПО в България.

Резюмета на спечелилите проекти от втория конкурс за стратегически проекти може да намерите секция
Резултати в сайта на Фонд Активни граждани.

Фонд Активни граждани България се финансира изцяло от страните донори Исландия, Лихтенщайн и Норвегия.
Програмата ще функционира до 2024 г. и ще допринася за постигане на общите цели на ФМ на ЕИП и Норвежкия



ФМ за намаляване на икономическите и социалните различия и за укрепване двустранните отношения между
страните бенефициенти и страните донори.


	СЪДЪРЖАНИЕ
	БДФ В МЕДИИТЕ
	ЧЛЕНОВЕ НА БДФ
	КОМПАНИИ И ОРГАНИЗАЦИИ ИЗВЪН БДФ
	ИНДИВИДУАЛНО ДАРИТЕЛСТВО
	КАМПАНИИ
	ЗАСТЪПНИЧЕСТВО И ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО


