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ЧЛЕНОВЕ НА БДФ
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ИНДИВИДУАЛНО ДАРИТЕЛСТВО
КАМПАНИИ

ЧЛЕНОВЕ НА БДФ - (БРОЙ НОВИНИ: 25)

През 2021 година български ученици спечелиха 75 медала от най-престижните международни олимпиади по
математика, информатика, лингивистика, физика, химия, биология, астрономия, астрофизика и млади физици.
Отборите ни по природни науки премериха знания и умения със стотици състезатели от цял свят дистанционно в
15 турнира. В конкуренцията на най-добрите гимназисти българите завоюваха 12 златни, 28 сребърни и 35
бронзови отличия, както и 1 почетна грамота, обобщават от Сдружението на олимпийските отбори по природни
науки (СООПН).

От Сдружението припомнят, че от 1959 г. насам, когато се провежда първата олимпиада – тази по математика,
България е натрупала близо 1100 отличия – 199 златни, 395 сребърни, 503 бронзови.

Международна Менделеевска олимпиада по химия – 3 отличия: 1 сребърен и 2 бронзови медала 

Павел Николов, 11 клас, МГ Пловдив – сребърен медал
Теодор Маслянков, 12 клас, СМГ – бронзов медал
Георги Недялков, 12 клас, СМГ – бронзов медал
Самуил Петков, 11 клас, СМГ
Ръководители: доц. Христо Чанев и гл. ас. Даниела Цекова – ФХФ на СУ;

Международната Менделеевска олимпиада по химия (Международной Менделеевской олимпиаде школьников по
химии) се организира за ученици от 10 до 12 клас. ММОХ се провежда от 1992 г., като до 1997 г. олимпиадата се
провежда само в Русия, а после и в страните от бившия Съветски съюз. От 2004 г. във формата на олимпиадата са
включени България и Румъния, малко по-късно и Македония, Молдова и Унгария. Традиционно участниците в
отбора са учениците, класирали се на първите 4 места в Националната олимпиада по химия и опазване на
околната среда.

Европейска олимпиада по физика (EuPhO) – 5 медала – 2 златни и 3 бронзови 

Александър Пламенов Проданов, 11 клас, ППМГ Казанлък – златен медал и втори най-добър резултат в
общото класиране
Васил Николов Николов, 12 клас, ПЧМГ София – златен медал
Явор Мирославов Йорданов, 11 клас, НПМГ – бронзов медал
Виктор Владимиров Василев, 12 клас, СМГ – бронзов медал
Александър Асенов Илиев, 12 клас, СМГ- бронзов медал
Ръководители: гл.ас. Нено Тодоров – ФзФ на СУ, и Георги Александров, студент във ФзФ и многократен
медалист по физика, астрономия и астрофизика.

Началото на EuPhO бе дадено през 2017 г., когато в Естония участваха 91 ученици от 20 държави, а всеки
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български състезател се завърна с медал. От 2017 до 2021 (вкл.), физиците ни са спечелили общо 25 медала от
престижния европейски формат – 5 златни, 5 сребърни и 15 бронзови отличия.

Международна олимпиада по информатика (IOI) – 3 сребърни и 1 бронзов 

Мартин Даниел Копчев, 11 клас, ПМГ Габрово – сребърен медал
Виктор Ивайлов Кожухаров, 12 клас, ПМГ Русе – сребърен медал
Андон Ивайлов Тодоров, 11 клас, СМГ – сребърен медал
Румен Миленов Михов, 11 клас, ПМГ Ямбол – бронзов медал
Ръководители: гл. ас. Емил Келеведжиев (ИМИ-БАН) и Илиян Йорданов (ФМИ на СУ).

За всички издания на МОИ до момента българските олимпийци по информатика са спечелили за страната 115
медала – 27 златни, 49 сребърни и 39 бронзови. Любопитен е фактът, че в топ 100 на състезателите на МОИ има
общо 7 българина, като вече няколко години второто място в света се държи от възпитаника на СМГ Христо Венев,
носител на 4 златни и 1 сребърен медал. С тези свои успехи той измести шуменеца Румен Христов, който заема
шесто място в ранглистата.

Младежка балканска олимпиада по математика (JBMO) – 1 златен, 2 сребърни и 3 бронзови медала 

Марин Христов Христов, 9 клас, СМГ – златен медал
Демира Георгиева Недева, 8 клас, МГ Пловдив – сребърен медал
Веселин Николаев Маркович, 8 клас, МГ Варна – сребърен медал
Георги Николаев Илиев, 9 клас, СМГ – бронзов медал
Давид Георгиев Йорданов, 8 клас, СМГ – бронзов медал
Милен Миленов Шуманов, 8 клас, ПЧМГ – бронзов медал
Ръководители: доц. д-р Ивайло Кортезов (ИМИ-БАН) и Емил Карлов (СМГ)

В крайното отборно класиране България е на второ място, като участваха 128 ученици, в 22 отбора, от 21 държави.

Международният турнир на младите физици (IYPT) ©MediaBricks.bg

Руси Ивайлов Шишманов, 12 клас, НПМГ София
Христа Юлиянова Иванова, 12 клас, НПМГ София
Трифон Божидаров Ефтов, 12 клас, НПМГ София
Александра Димитрова Найденова, 11 клас, ГПЧЕ Перник
Явор Мирославов Йорданов, 11 клас НПМГ София
Ръководители: Никола Каравасилев (Izzi Science for Kids, ПЧМГ) и Цанимир Ангелов (НПМГ, бивш олимпиец
и многократен медалист по астрономия и астрофизика), председател на българската делегация бе Асен
Кюлджиев (ИЯИЯЕ – БАН).

Началото на МТМФ е поставено през 1979г. от преподаватели при Физическия факултет на Московския държавен
университет, като състезание за ученици от Москва и околностите й. България участва на МТМФ в първите две
години от създаването му – през 1988 г. и 1989 г. До 2021 г. българските състезатели са спечелили общо 30
медала от IYPT: 10 златни, 5 сребърни и 15 бронзови.

Международната олимпиада по математика (IMO) – 1 златен, 3 сребърни и 2 бронзови 

Борислав Кирилов Кирилов, 11 клас, ПЧМГ София – златен медал
Стефан Мартинов Хаджистойков, 12 клас, СМГ – сребърен медал
Илияс Башир Номан, 10 клас, СМГ – сребърен медал
Диян Христинов Димитров, 12 клас, СМГ – сребърен медал
Мартин Даниел Копчев, 11 клас, ПМГ Габрово – бронзов медал
Къонг Виет До, 12 клас, СМГ – бронзов медал
Ръководители: доц. д-р Станислав Харизанов (ИИКТ / ИМИ-БАН), и Александър Иванов (Плевен).
Наблюдатели: чл-кор. проф. дмн Николай Николов и проф. Петър Бойваленков (IMO Commissioner).

Международната олимпиада по математика е първата олимпиада по природни науки, създадена през 1959 г. в
Румъния. А България, Унгария и Румъния са единствените държави, които са участвали във всички издания на
олимпиадата от създаването ѝ до днес, като през 1966 г. и 1975 г. страната ни е била домакин. До 2021 г. на
Международната олимпиада по математика българският отбор е завоювал общо 298 медала: 56 златни, 126
сребърни, 116 бронзови медала, както и 13 почетни грамоти.

Международната олимпиада по биология (IBO Challenge) – 2 златни, 1 сребърен и 1 бронзов медала
©MediaBricks.bg

Борислав Валентинов Стоянов, 11 клас, 125 СУ София – златен медал
Петър Стоилов Жотев, 10 клас, СМГ – златен медал
Виктор Димитров Гилин , 12 клас, НПМГ – сребърен медал
Любослав Иванов Стефанов, 11 клас, ПЧМГ – бронзов медал
Ръководители: са доц. Албена Йорданова (Медицински факултет, СУ), д-р Радослав Александров (БАН,
Институт по молекулярна биология), както и доц. Снежана Томова – Гогова (Биологически факултет, СУ).



IBO Challenge 2021 бе наименованието, под което се проведе за втора поредна година виртуалният формат на
Международната олимпиада по биология. IBO е най-престижното състезание по биология за ученици от цял свят.
Към 2021 г. българските участници са донесли на страната ни общо 71 медала от тази олимпиада: 7 златни, 14
сребърни, 50 бронзови медала и 8 почетни грамоти. През 2021 г. това е най-високият резултат в историята на
българското участие на Олимпиадата досега.

Международна олимпиада по лингвистика (IOL) – 2 сребърни и 4 бронзови, и 1 почетна грамота

Отбор 1:

Александър Димитров, 10 клас, МГ Варна – сребърен медал
Ивайло Димитров, 12 клас, МГ Варна – бронзов медал
Михаела Колева, 12 клас, МГ Русе – бронзов медал
Атанас Бунтов, 11 клас, МГ Пловдив

Отбор 2:

Александра Найденова, 11 клас, ГПЧЕ Перник – сребърен медал
Василена Лазарова, 12 клас, СМГ – бронзов медал
Деяна Шевченко, 11 клас, ПГ "Константин Фотинов", Самоков – бронзов медал
Дарена Георгиева, 11 клас, ПМГ Хасково – почетна грамота
Ръководители отборите на IOL'21 са инж. Александър Велинов и Росица Русева (МГ Варна).

МОЛ се провежда ежегодно от 2003 г. насам, като първата олимпиада е инициирана от България и е проведена в
Боровец. Към 2021 г. (вкл.) българските участници са донесли на страната ни общо 74 медала – 19 златни, 22
сребърни и 33 бронзови.

Международна олимпиада по физика (IPhO) – 2 сребърни и 3 бронзови отличия ©MediaBricks.bg

Александър Пламенов Проданов, 11 клас, ППМГ Казанлък – сребърен медал
Васил Николов Николов, 12 клас, ПЧМГ София – сребърен медал
Явор Мирославов Йорданов, 11 клас, НПМГ – бронзов медал
Александър Асенов Илиев, 12 клас, СМГ – бронзов медал
Виктор Владимиров Василев, 12 клас, СМГ – бронзов медал
Ръководители: проф. дфн. Мирослав Абрашев, Иглика Асенова и гл.ас. Нено Тодоров – ФзФ на СУ "Св.
Климент Охридски"

От 1967 г., до 2021 г. (вкл.) – отборите по физика на България са спечелили общо 132 медала: 14 златни, 44
сребърни, 74 бронзови, както и 61 почетни грамоти. През 1967 г. България, Полша, Чехословакия, Унгария и
Румъния, учредяват Международната олимпиада по физика и участва във всички издания на олимпиадата
оттогава насам.

Международната олимпиада по химия (IChO) – 1 сребърен и 3 бронзови медала 

Павел Николов, 11 клас, МГ Пловдив – сребърен медал
Теодор Маслянков, 12 клас, СМГ – бронзов медал
Георги Недялков, 12 клас, СМГ- бронзов медал
Самуил Петков, 11 клас, СМГ – бронзов медал
Ръководители: доц. д-р Донка Ташева и доц. д-р Пенка Василева от ФХФ на СУ "Св. Кл. Охридски"

Международната олимпиада по химия се провежда за първи път през 1968 г. в Чехословакия, а България е
участник още тогава като наблюдател и се явява като редовен участник на следващата 1969 г. в Полша – досега.
България е домакин на МОХ през 1982 г., когато тя се провежда в Бургас. От 1999* г. до 2021 г. нашите ученици са
спечелили общо 60 медала: 5 златни, 13 сребърни и 42 бронзови! (*Има пропуски в данните от 1968-1999)

Европейска младежка олимпиада по информатика (eJOI) – 3 сребърни и 4 бронзови медала

Отбор 1:

Даниел Койнов, 8 клас, ППМГ Шумен – сребърен медал
Веселин Маркович, 8 клас, МГ Варна – сребърен медал
Александър Гатев, 8 клас, СМГ – бронзов медал
Борис Михов, 8 клас, СМГ – бронзов медал
Ръководители: Емил Келеведжиев и Юлия Димитрова (МГ Варна).

Отбор 2:

Петър Михов, 8 клас, СМГ – сребърен медал
Калоян Еленков, 8 клас, СМГ – бронзов медал
Добромир Ангелов, 8 клас, МГ Варна – бронзов медал



Рени Паскалева, 8 клас, ПЧМГ София
Ръководители: Петър Петров (Школа "Олимпийци") и Димитър Добрев (Школа А&Б, Шуменски Университет)

В олимпиадата, създадена по инициатива на България преди повече от 4 години, този път се надпреварваха над
170 ученици в отбори от 30 държави – рекорден брой участници от началото на провеждането на формата.
Първото издание на общоевропейското състезание за ученици до 15,5 – годишна възраст се проведе през
септември 2017 г. в София.

Младежка балканска олимпиада по информатика (JBOI) – 8 медала – 2 златни, 3 сребърни и 3 бронзови медала 

Даниел Койнов, 8 клас, ППМГ Шумен, отбор 1 – златен медал
Веселин Маркович, 8 клас, МГ Варна, отбор 1 – златен медал
Петър Михов, 8 клас, СМГ, отбор 2 – сребърен медал
Александър Гатев, 8 клас, СМГ, отбор 1 – сребърен медал
Борис Михов, 8 клас, СМГ, отбор 1 – сребърен медал
Калоян Еленков, 8 клас, СМГ, отбор 2 – бронзов медал
Добромир Ангелов, 8 клас, МГ Варна, отбор 2 – бронзов медал
Рени Паскалева, 8 клас, ПЧМГ София, отбор 2 – бронзов медал
Ръководители: Емил Келеведжиев, Юлия Димитрова (МГ Варна), Петър Петров (Школа "Олимпийци") и
Димитър Добрев (Школа А&Б, Шуменски Университет).

Успоредно с eJOI се проведе и се взеха резултати за Младежката Балканска олимпиада по информатика. Най-
добре се представиха България и Румъния, чиито официални отбори (отбор 1) завоюваха равен брой медали – по
2 златни и 2 сребърни.

Балканска олимпиада по математика (BMO) – 1 златен, 2 сребърни и 3 бронзови 

Борислав Кирилов, 11 клас, ПЧМГ София – златен медал и абсолютно първо място
Илияс Номан, 10 клас, СМГ – сребърен медал
Стефан Хаджистойков, 12 клас, СМГ – сребърен медал
Ангел Райчев, 11 клас, 125 СУ София – бронзов медал
Любен Балтаджиев, 12 клас, ПМГ Хасково – бронзов медал
Къонг До, 12 клас, СМГ – бронзов медал
Ръководители: д-р Стефан Герджиков (ФМИ на СУ), доц. Станислав Харизанов (ИИКТ и ИМИ – БАН), а като
наблюдател участва чл.-кор. Николай Николов (ИМИ – БАН).

България традиционно се представя страхотно, като тази година отново всеки участник си "тръгва" с медал! За
втора поредна година страната ни се нарежда на челно място в отборното класиране, този път заемайки втората
позиция.

Международна дистанционна олимпиада по астрономия – 2 златни, 2 сребърни и 2 бронзови медала
MediaBricks.bg

Лора Лукманова, 9 клас, СМГ- златен медал и най-добър резултат в младша възрастова група;
Калоян Цанев, 9 клас, ПЧМГ – младша група – сребърен медал
Стела Бинева, 9 клас, ПМГ Хасково – младша група – бронзов медал
Маргулан Исмолдаев, 11 клас, МГ Варна – старша група – златен медал
Баян Гечев, 10 клас, СМГ – старша група – сребърен медал
Гео Калфов, 10 клас, ПЧМГ – старша група – бронзов медал
Константин Кръстев, 11 клас, ПМГ Бургас – група гама* – диплома за участие
Ръководители: Ева Божурова (НАОП "Николай Коперник" – Варна), и Никола Каравасилев (ЧСУ "Наука за
деца", ПЧМГ).
*за учениците, които са били класирани предната година, но не са се явили поради отмяната на
олимпиадата

Международната олимпиада по астрономия се провежда за първи път през юни 1996 г. в Москва. България
участва всяка година от 1998 г. насам, като отборът винаги се завръща с поне два спечелени медала. Участниците
в българския национален отбор се избират измежду победителите от четирите кръга на националната олимпиада
по астрономия.

Международна олимпиада по астрономия и астрофизика (IOAA) – 1 златен, 3 сребърни и 1 бронзов медала 

Явор Йорданов,12 клас, НПМГ – златен медал
Александър Проданов, 12 клас, ПМГ Казанлък – сребърен медал
Иван Попов, 12 клас, ПМГ Гоце Делчев – сребърен медал
Маргулан Исмолдаев, 11 клас, МГ Варна – сребърен медал
Васил Николов,ПЧМГ, вече студент в СУ – бронзов медал
Ръководители: Никола Каравасилев (Izzi Science for Kids, ПЧМГ) и Захари Дончев (Институт по астрономия
към БАН).



Международна олимпиада по астрономия и астрофизика (МОАА) се провежда за първи път през 2007 г., като
България се включва през 2011-а. Като структура тя е подобна на тази по астрономия, но е много по-тежка като
ниво и трудоемкост, и е предназначена за ученици от горните гимназиални класове. От МОАА българските
състезатели са спечелили 40 медала към 2021 г: 9 златни, 14 сребърни, 17 бронзови.

Ако желаете да подкрепите олимпийските отбори по природни науки и да им помогнете да продължат да жънат
успехи, можете да го сторите по няколко начина. – Да откриете касичките на кампания "Операция Жълти стотинки"
2021, да използвате приложението Pay by Vivacom, да изпратите sms с текст DMS OLYMP на номер 17 777; или да
изпратите еднократно или месечно абонаментно дарение през бутона "Дарете сега".

Европейската гражданска инициатива е уникален инструмент, чрез който имате силата да формирате политиките
в Европейския съюз, свързани с проблемите, които Ви засягат и интересуват. 
Благодарение на Европейската гражданска инициатива можете да се свържете с други европейци, за да
направите или подкрепите конкретни предложения в области, които са в правомощията на Европейската комисия.
Научете как да се включите тук - https://europa.eu/citizens-initiative/_bg 
Повече за Инициативата на EC вижте във видеото по-долу.
Изпълнителният директор на Фондация "Работилница за граждански инициативи", Илияна Николова, е
посланик за България на Европейската гражданска инициатива. Илияна, както и хората от екипа на ФРГИ,
вярват истински в смисъла на гражданското участие и възможността гражданите да са активна страна в
процеса на демократично развитие не само в България, а и на ниво Европейски съюз. На страницата на ФРГИ,
споделяме различни инициативи, свързани с гражданското участие. 

НДФ "13 века България" за втори път обяви национален конкурс за млади български творци и учени. Срокът за
подаване на документи изтича в средата на месеца

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. Тя
представлява парична премия в размер на 5000 лева с идеята да послужат за подпомагане на обучението и
образованието.

В срокдо 17 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 оповестено между 20 и 30 юни 2022.
Наградата ще бъде връчена на тържествена церемония.

За конкурса се кандидатства онлайн на сайта на НДФ "13 века България"

За контакти и въпроси: e-mail: nagradatalant@fund13veka.bg

Заглавие: Какво е "Европейска гражданска инициатива" и как мога да се включа?
Дата: 07.01.2022 23:55
Медия: Информационен портал за неправителствените организации

Заглавие: Таланти в изкуството и науката, не остана време – 14 януари наближава
Дата: 08.01.2022 11:45
Медия: Българско национално радио

Заглавие: Питър Рубен, ОББ – изборът да растеш в България
Дата: 10.01.2022 11:50
Медия: Bglobal

https://www.ngobg.info/bg/news/125381-%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%B2%D0%BE-%D0%B5-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0-%D0%B8-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B0-%D0%B4%D0%B0-%D1%81%D0%B5-%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B0.html
https://bnr.bg/post/101582603
https://bglobal.bg/105802-%D0%9F%D0%B8%D1%82%D1%8A%D1%80-%D0%A0%D1%83%D0%B1%D0%B5%D0%BD-%D0%9E%D0%91%D0%91-%E2%80%93-%D0%B8%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8A%D1%82-%D0%B4%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%88-%D0%B2-%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F


Какво може да прочетете в новия брой на BGlobal
Защо една чуждестранна финансова група ще избере да стъпи в България - и не само да стъпи, но и да разраства
бизнеса си тук за сметка на други пазари? Защото е видяла и използвала умно възможностите за растеж и
започвайки с придобиването на 10-тата по големина банка в страната, за 14 години се превръща във втората най-
голяма банка с претенции за лидерска позиция във финансовия сектор. Това е историята на белгийската KBC,
популярна у нас като банка ОББ. Портфолиото й в България включва още един от най-големите застрахователи,
ДЗИ, пенсионноосигурителната компания NN, лизингови дружества. Разкрит е развоен център за цялата KBC
Group, с 320 млрд. евро активи и близо 41 000 служители.
В края на миналата година групата придоби Райфайзенбанк България, а малко преди това начело на ОББ и KBC
за България застана Питър Рубен. Има ли граници за разрастването и промяната? Не, няма, казва в интервю за
списание BGlobal Рубен и обяснява, че финансовият пазар в България ври и кипи, силно конкурентен и
диверсифициран. Посочва едно от предизвикателствата, свързани с ускорената дигитализация. Нарича го
"овластяването на палеца", а смисълът е клиентите на ОББ да имат пълен достъп до всички финансови операции
чрез мобилното банкиране. Но това не означава, че клоновите мрежи скоро ще изчезнат – има много хора, които
си харесват класическия модел, веднага уточнява главният изпълнителен директор на ОББ. 
Прогнозите на Питър Рубен за движението на лихвите през 2022 г. и за темповете на кредитиране може да
прочетете в интервюто с него в бр.16 на списание BGlobal.
В броя, който се продава на пазара през първия месец на 2022 г., може да прочетете очакванията за годината на
мениджърите на някои от най-големите български компании – хората, чиито бизнес визии ви представяхме в
течение на 2021 година. А аналитичните прогнози за 2022-ра са през погледите на Даниел Коен, председател на
Борда на директорите на Парижкото училище по икономика, Лорънс Тубиана, изп. директор на Европейската
климатична фондация (два текста със съдействието на Project Syndicate), политологът проф. д-р Антоний Тодоров,
икономистът Красен Станчев.
От страниците на BGlobal ще научите още как се ражда идеята за единствената българска бира с мъжко име и
откъде идва то. За плюсовете и предизвикателствата да развиваш семеен бизнес, конкурирайки се с
мултинационални компании в бранша, разказва Габриела Попова, изп. директор и собственик на
великотърновската фабрика за пиво "Бритос".
В BGlobal може да прочетете и кои са четирите елемента на успешната дистрибуция, обобщени от Боян Тодоров,
директор бизнес развитие на "Орбико България", най-големият дистрибутор в страната. Ще ви срещнем и със
собственика на TDB Play Мартин Кадинов, който организира първият гейминг маратон в България, както и с
нидерландеца Денес ван Гилс, който продаде транспортния си бизнес, за да развива селски туризъм в Чирпан.
Отново присъства темата за ESG – експертите на PwC България посочват през каква адаптация трябва да
премине бизнеса, за да отговори на политиката на Брюксел, която цели да прекъсне връзката между
икономическия растеж и високоемисионните индустрии. Полезно четиво за съществуващи бизнеси и за
предприемачи, които тепърва се ориентират. В помощ на вторите има и пакет от инструменти за по-ясно
изразяване на една бизнес идея и по-лесно създаване на план за осъществяването й. Той е разработен от екип от
5 държави, финансиран е от Брюксел, а за BGlobal го представят българските участници в екипа, Любов Кирилова
и Ваня Данкова от "Хепинес Академи", в два поредни броя.
Темата на броя изследва успешният начин да върнем служителите обратно в офиса. Голямата задача е
атмосферата и духът на един неформален офис да се прехвърли в официалния, за да отговаря на променените
желания и потребности на екипите. Как да стане това – ще прочетете в списанието. 
Автори в традиционните рубрики на списанието за мениджмънт и реклама и маркетинг - BInside и BCreative, в този
брой са проф. Десислава Бошнакова, старши директорът "Човешки ресурси" на А1 Миглена Узунова-Цекова,
създателите на Центъра за Анализи и кризисни комуникации д-р Александър Христов ("Параграф 42"), Любомир
Аламанов (SiteMedia Consultancy) и Даниел Киряков (АмЧам), Ива Григорова (MSL). 
Всичко това може да прочетете в новия брой на BGlobal. В който ще се срещнете и с още много интересни герои и
автори. 

Пресияна Ганева, клуб "Журналист"
За втора поредна година Интеракт и Ротари клуб Севлиево осъществиха инициативата "Купи-Дари". Хората,
решили да вземат участие в нея, имаха възможността да дарят продукти от първа необходимост: макаронени
изделия, олио, брашно, соленки, ориз и консерви в обособените за целта колички в денонощен магазин "2+2" и
хипермаркет "Кауфланд".
Кампанията "Купи-Дари" е реализирана за първи път през далечната 2011г. от Ротаракт Русе. Целта на
инициативата е да бъдат подпомогнати семейства в неравностойно положение с хранителни продукти, за да
посрещнат по-различно празничните дни.

Тази година инициативата се проведе в рамките на 9 дни. Всеки, проявил желание да дари част от покупките си,
имаше възможността да го направи от 10.12. до 19.12.2021г.
Членовете на Интеракт клуб Севлиево се погрижиха каузата на "Купи-Дари" да достигне до колкото се може повече
хора чрез информативни клипчета и постове във фейсбук страницата им, които привлякоха вниманието на много

Заглавие: "Инициативата "Купи и Дари" направи Коледата на десетки хора по-хубава"
Дата: 10.01.2022 12:12
Медия: Вестник Росица

https://www.rositza.com/25717/initsiativata-kupi-i-dari-napravi-koledata-na-desetki-hora-po-hubava/


от гражданите на Севлиево. Благодарение на щедростта и добротата на жителите бяха събрани и дарени артикули
на стойност 4000 лв. на домовете за възрастни хора в с. Стоките, с. Добромирка и Дневния център за хора с
увреждания в град Севлиево.

След акцията за събиране на продукти членовете на Ротари и Интеракт клуб Севлиево се погрижиха продуктите
да бъдат доставени до домовете, а те самите заявиха, че са щастливи, защото ще направят Коледата на някого по-
хубава.
За поредна година интересът към "Купи-Дари" е огромен и членовете на Интеракт и Ротари клуб Севлиево са
поласкани от желанието на севлиевци да даряват усмивка на нуждаещите се. Доброволците споделиха, че
гражданите не дариха само продукти, а най-вече вяра, любов, грижа и надежда за една вълшебна Коледа. Едно от
техните коледни желания е вече сбъднато, а именно – инициативата да се превърне в традиция.

Членовете на двата клуба изказват огромната си благодарност към магазини "2+2" и "Кауфланд", без чиято помощ
кампанията "Купи-Дари" нямаше да се осъществи.

Текстът представя акценти от разговора в поредния епизод на предаването "Властта на гражданите" по
Дарик радио с водещ Пролет Велкова. Гости са Милена Петкова, изпълнителен директор на Фондация
Карол Знание, и двамата победители в конкурса "Предприемач в науката" - Д-р Мариела Василева-Славева,
отличена за проекта си "COSMOS – първата българска виртуална биобанка за туморни тъкани", и инж.
Калин Николов – за проекта "Decarbonizer – на мисия за по-ниски емисии". 
ЧУЙТЕ ЕПИЗОДА
Въпреки че науката за много от нас може да остане неразбираема и извън вниманието ни, значителна част от
продуктите на научни изследвания влизат в ежедневието и неусетно започваме да ги приемаме и разчитаме на
тях, те ни помагат да живеем по-добре. Участниците в днешното предаване ни показват различни аспекти на един
непознат за широката публика, труден и интересен път от лабораторията до първите стъпки на един продукт. 
Милена Петкова е изпълнителен директор на Фондация Карол Знание и представя гледната точка на
инвеститора в търсене на силни проекти, които могат да имат целенасочено въздействие върху обществото и
околната среда. В края на декември 2021 година приключва четвъртото издание на програмата "Предприемачи в
науката" в която фондацията предлага информация и обучение по широк обхват от теми – бизнес идеи и
стратегическо планиране, европейски фондове и програми, финансиране на стартиращ бизнес, социално
предприемачество, маркетинг, проучване на пазари и работа с инвеститори. Едноименният конкурс отбелязва
края на програмата. Паричният израз на признание за победителите в конкурса са две награди от по 15 000 лв. 
За изданието през 2021 г. жури избира 13 проекта по тема Impact Investment. Терминът е свързан с проекти, които
имат не само възвращаемост за инвеститорите, но целенасочено положително въздействие в обществото. Милена
пояснява, че тази година фондация Карол Знание и партньорите й от университети в страната са отворили
конкурса за докторанти и дори студенти, което се е оказало уместно решение и проектите са били много силни и
разнообразни. Открояват се теми като системи за анализ на наночастици, почистване на околната среда чрез
игра, събиране на отпадъци с финансови стимули, колагенови импланти в медицината, опазване и проучване на
редки растителни видове, нови технологии в медицинската образна диагностика.
Д-р Мариела Василева разказва какво би се случило, ако в страната има виртуална биобанка за тъканни
материали от онкологични заболявания. Като хирург онколог, който се занимава с лечение на рак на гърдата, тя
оценява възможността изследователите да имат достъп до пълни клинични данни за всеки пациент и да работят с
тях. Биобанката ще позволи и на лекарите да следят научните разработки в областта, а пациентите ще имат по-
голям шанс за качествено лечение и по-дълъг живот. Тя споделя, че нейният награден проект ще разшири
контактите на български изследователи и лекари с колеги в чужбина. В момента в Англия работи биобанка, която
събира данни от 43 онкологични центъра и е отворена за лекари извън страната. Българската биобанка също ще
бъде отворена за колеги от чужбина. Амбицията на д-р Василева е нейният проект да подобри ситуацията у нас,
където Националният раков регистър поддържа много оскъдни и непълни данни, архивите на болниците не са в
електронен вид и са труднодостъпни, а информацията в тях е под формата на отчет и с нея не може да се работи.
Като прибавим и това, че всяка болница има своя софтуерна система и те не са свързани, необходимостта от
биобанка, която да събира данни от цялата страна е очевидна. Биобанката има и още едно преимущество – тя ще
дава достъп до тъканни материали от редки онкологични заболявания, които вече са 50% от раковите
заболявания от нас.
Другият победител в конкурса "Предприемач в науката" – инж. Калин Николов добавя – че неговият проект, както и
този на д-р Василева, се стреми да подобри ефективността на определен ресурс. В случая става въпрос за
устройство (декарбонизатор), което намалява вредните емисии от двигатели с вътрешно горене, като позволява на
двигателя да работи по-ефективно, с по-малко гориво и намалява замърсяването с до 30%. Преценката на инж.
Николов е, че двигателите с вътрешно горене ще бъдат използвани още дълго време, а досегашните решения за
намаляване на емисиите са скъпи и недостатъчно ефективни. Първият прототип на устройството е изработен и
инсталиран в градски автобус. Данните са окуражаващи, но инж. Николов планира изработването на още няколко

Заглавие: "Това са таланти, които работят тук и сега, в България!"
Дата: 10.01.2022 23:55
Медия: Информационен портал за неправителствените организации
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прототипа, които ще дадат верифицирани данни и ще отворят пътя към инвеститори и серийно производство.
Екипът на проекта ще инсталира декарбонизатор и на корабен двигател, където ефектът ще бъзе много осезаем,
а корабната индустрия има изисквания за ограничаване на вредните емисии.
инж. Калин Николов и д-р Мариела Василева
И двамата победители в конкурса споделят колко са били изненадани от качеството на обучението, менторската
програма и искрената загриженост на екипа на фондация Карол Знание да успеят в конкурса. И двамата са
получили награди от още една фондация – "Лъчезар Цоцорков" – и смятат да използват средствата за създаването
съответно на демоверсия на виртуалната биобанка и на още прототипи на декарбонизатора. 
Това е началото на пътя на две идеи, които са развити до продукт с усилията на много участници, освен тези на
авторите си. Въпреки че научните изследвания и разработки действително изискват много средства, този разговор
показва и други съществени аспекти на успеха, а това са инициативността на неправителствени организации и
добрите им връзки с болници, университети и бизнес структури.
ххх
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
изпълнява от Фондация Дарик в партньорство с Фондация 42 и НПО Портала.
#власттанагражданите

Какво показват числата за приноса на Kaufland България към обществото
Kaufland България публикува "Sustainability КОМПАС" – документ, който представя политиката за устойчиво
развитие и постиженията на компанията и слага начало на едноименна поредица, в която веригата ще отчита
напредъка си по темите, свързани с корпоративната устойчивост. "Sustainability КОМПАС" има за цел открит диалог
със заинтересованите страни. 
Във всички страни, в които присъства, търговската верига развива политиката си за устойчиво развитие в 7
направления: "Родина", "Хранене", "Природа", "Верига за доставки", "Климат", "Служители" и "Хуманно отношение
към животните", като в България фокусът е върху първите три, пише в "Sustainability компас". В област "Родина"
Kaufland развива партньорски отношения с български производители, своята дарителска политика и
доброволчеството за служителите си. В контекста на направление "Хранене" компанията се опитва да стимулира
активен начин на живот и устойчиво потребление сред клиентите. Изключително важни, като модел за
подражание, могат да са практиките на Kaufland в направление "Природа". 

Битката с пластмасатаДо 2025 г. Kaufland цели да намали употребата на пластмаса с най-малко 20%, а 100% от
пластмасовите опаковки на нейните марки продукти да са максимално рециклируеми. Артикулите от серията K-
take it veggie вече са в опаковки от над 70% хартия вместо пластмаса, а напитките K To-Go се предлагат без
пластмасови капаци.
От началото на 2020 г. компанията не продава пластмасови съдове и прибори за еднократна употреба. Те са
заменени с устойчиви алтернативи, които могат да бъдат рециклирани или компостирани. Чрез тази мярка
веригата пести 88 тона пластмаса годишно.
Управление на отпадъците 
75,3% от всички отпадъци, които се събират в Kaufland, се предават за оползотворяване. 100% от отпадъците от
картон, хартия, пластмаса и метал се рециклират. 
Органичният отпадък от плодове, зеленчуци и цветя също се събира (разделно) в столичните хипермаркети на
Kaufland и се предава в завода за биоотпадъци до София за компостиране.
Как се пести електроенергия
От 2012 г. компанията преустановява използването на фосилни горива като газ, дизел и ТЕЦ за отопление в
новите си обекти. От 2014 г. започва преминаване към LED осветеление, а от 2017 г. - подмяна на хладилните
агенти с такива с по-нисък потенциал за глобално затопляне (GWP - Global Warming Potential).
Една трета от магазините в България се отопляват и охлаждат от отпадъчната енергия от хладилните инсталации. 
Ежегодно всички магазини с иновативна климатична охладителна система и LED осветление спестяват общо
около 2520 тона въглеродни емисии в сравнение с конвенционални магазини. Зелените практики и оборудването
на магазините на Kaufland с бързозарядни електрически станции улесняват клиентите, притежаващи енергийно
ефективни автомобили. Те могат да ги зареждат безплатно, докато пазаруват. 

Заглавие: Компас за устойчивост
Дата: 11.01.2022 11:37
Медия: Списание 8

Заглавие: Миролюба Бенатова учи русенци на медийна грамотност
Дата: 11.01.2022 15:02
Медия: dunavmost.bg
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Гост на библиотеката в Русе на 10 януари беше Миролюба Бенатова, съобщиха от институцията

Известната разследваща журналистка има над 20 години опит в различни медии в България и десетки престижни
награди в областта на журналистиката. Повод за идването й в Русе беше обучението за ментори по медийна
грамотност, на което тя беше водещ.

Обучението се организира от Коалиция за медийна грамотност и Фондация "Лъчезар Цоцорков", в партньорство с
Фондация "Глобални библиотеки-България". То е част от програма "Медийна грамотност онлайн – учене през
целия живот". Завършилите обучението ще получат сертификат за ментори по медийна грамотност в онлайн среда.
Той се издава на всички участници, които са присъствали до края на програмата.

Инициативата беше насочена към работещи в регионални читалища, библиотеки, граждански организации и
местни общини в Русе и е част от програма "Медийна грамотност онлайн – учене през целия живот". Целта е
изграждането на дългосрочно партньорство с развитие на местен капацитет за провеждане на последващи
обучения.

Големите мечти могат да звучат невъзможни и често се отказваме, защото си мислим, че нямаме ресурса да ги
реализираме. Vivacom обаче са решили да погледнат на голямата мечта като сбор от стотици по-малки. И да
налеят в тях ресурс, който със силата на постоянството може да доведе до желания резултат. Именно тази
философия стои зад Vivacom Регионален грант - напредъкът на отделните местни общности ще доведе до
напредъка на цялата държава.

Фондът го прави вече седем години. 82 проекта в цялата страна досега са получили финансиране в разнообразни
направления - като развиване на детския потенциал и таланти, опазване на природни местности, културни
събития и др.

НПО, читалища, училищни настоятелства и детски градини могат да кандидатстват до 21 януари 2022 за
финансиране до 5000 лева.

Продължителността на проекта трябва да бъде до една година. Няма ограничение в броя проекти, които една
организация може да подаде. Могат да кандидатстват и организации, които вече са получили финансова подкрепа
предходни години. Важното е да са новаторски идеи за решаване на проблеми на местните общности в малките и
големите населени места.

Тази година Vivacom е отделила за фонда общо 60 000 лв, като максималното финансиране за всеки проект е
5000 лева. Общата инвестиция на Vivacom в шестте издания на Регионалния грант е над 382 420 лв.

"Просперитетът на обществото пряко зависи от развитието на регионите. Вярваме, че насърчавайки
креативността, добрите идеи и тяхната реализация по места, стимулираме развитието на местните общности",
казват от Vivacom. "Именно местните хора имат силата и енергията да осъществят добрите идеи за промяна,
защото те имат най-добра представа за конкретните нужди на своя град или село".

Общите условия на кампанията и стъпките за кандидатстване ще откриете на https://vivacomfund.bg/regionalgran.

Кандидатстването е до 21 януари 2022 г. само онлайн, чрез попълване на електронен формуляр за
кандидатстване на www.vivacomfund.bg/regionalgrant/apply.

Vivacom Регионален грант се провежда в партньорство с Българския център за нестопанско право.

Хранителна верига събра и дари 225 255 лв. в подкрепа на кампанията на УНИЦЕФ "Образование за всяко дете".
Със събраните средства ще бъде доразвита и надградена първата приобщаваща дигитална образователна
платформа в страната www.podkrepime.mon.bg, чието създаване започна през 2020г. Тя ще бъде в подкрепя на
децата със специални образователни потребности (СОП).

Заглавие: Седма година Vivacom Регионален грант отпуска до 5000 лв. за НПО-та, читалища и детски градини
Дата: 11.01.2022 16:01
Медия: Булевард България

Заглавие: Кампания на УНИЦЕФ събра над 225 000 лв. в подкрепа на деца със СОП
Дата: 11.01.2022 17:04
Медия: Монитор
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Според данните на УНИЦЕФ в системата на предучилищното и училищното образование техният брой е над 26
000. Всички те се нуждаят от персонализирано обучение, съобразено със специфичните им потребности, както и
от подходяща и добре планирана подкрепа за личностното им развитие.

Платформата предоставя безплатни образователни и терапевтични ресурси в подкрепа на децата, като в същото
време осигурява пространство на специалистите в сътрудничество с учителите и родителите, да планират и
реализират работата с всяко дете на базата на индивидуален и диференциран подход. Тя разширява
възможностите на децата със СОП за допълнителна подкрепа в цялата страна, особено в условия на пандемия.
Платформата е интегрирана в цялостната база с ресурси на Министерството на образованието и науката.

Заедно в изкуството за по-добро бъдеще – Да изградим наново света на децата, е надсловът на
надпреварата в сътрудничество с УНИЦЕФ

По повод 75-та годишнина на УНИЦЕФ и 40 години от създаването на Националния дарителски фонд "13 века
България" двете организации, които работят за каузи в подкрепа на децата, семействата, развитието на
въможности за всеки,през 2021 за втори път инициираха национален младежки конкурс за дигитални рисунки.
Настоящото издание е под надслов "Заеднов изкуството за по-добро бъдеще - Да изградим наново света на
децата".

Пандемията от COVID-19 преобърна живота ни и ни предизвика да търсим нови решения, за да излезем по-силни
от преди. Ние, партньорите, вярваме, че след пандемията можем да изградим отново един по-добър свят за всяко
дете.

Затова насърчихме участниците в конкурса да насочат творческата си енергия към 5 възможности за децата по
света, които са и 5 глобални приоритета, около които се обединиха световните организации и лидери. Те
представляват и разкрити от пандемията COVID-19 уроци за това как можем да преосмислим едно по-добро
бъдеще за тях, отразено в гласовете на младите хора.

Здраве: Ваксините са най-добрата надежда, която имаме, за да сложим край на вируса – трябва да
изградим доверие към тях и да насърчим хората да предпазят себе си и околните;
Благосъстояние: Психичното здраве е важно колкото и физическото – последиците от психичните проблеми
будят тревога, затова младите хора се нуждаят от подкрепа и разбиране;
Образование: Онлайн обучението е важно за достъпа на децата до качествено учене – решаващ е въпросът
за достъпа до интернет и технически устройства, както и дигиталната грамотност;
Борба с дискриминацията: Неравенството и предразсъдъците изискват решителни усилия за справяне –
кризата няма да свърши за никого, докато не я прекратим за всички – независимо от пол, раса, религиозна,
етническа или сексуална принадлежност;
Климатични промени: Защитата на околната среда се нуждае от спешни действия – децата страдат най-
много от промяната на климата, която засяга тяхното бъдеще.

В конкурса участваха възпитаници на училищата по визуални изкуства в Казанлък, Пловдив, Сливен, София и
Трояну. Те имаха възможност в своите дигитални композиции свободно да интерпретират всяка една от темите
спрямо интересите и вътрешното си усещане, както и да изразят как изкуството им е помогнало във времената на
предизвикателства.

Всяко учебно заведение избра отличените млади автори.

Наградените участници в конкурса тази година са:

Национална училище по пластични изкуства и дизайн "Акад. Дечко Узунов", Казанлък

Иван Иванов, 11 клас – първа награда

Кристияна Джингова , 10 клас – второ място

Кателина Кандарашева, 12 клас – трета място

Радослава Чакърова , 11 клас – поощрителна награда

Божидара Николова , 11 клас – поощрителна награда

Национална художествена гимназия "Цанко Лавренов", Пловдив

Заглавие: НДФ "13 века България" обяви наградените в Националния младежки конкурс за дигитални рисунки
Дата: 11.01.2022 18:25
Медия: Епицентър
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Мария Чолакова ,12 клас – първа награда

Криснияна Грозданова, 11 клас – втора награда

Кремена Благоева , 11 клас – трета награда

Зорница Бонева , 9 клас – поощрителна награда

Теодора Узунова ,12 клас – поощрителна награда

Теодора Илиева, 10 клас – поощрителна награда

Мери Кадирова, 12 клас – поощрителна награда

Национална художествена гимназия "Димитър Добрович", Сливен

Велина Александрова, 11 клас – първа награда

Цветомира Карагьозова, 11 клас – втора награда

Лидия Александрова, 9 клас – трета награда

Катерина Калчева, 9 клас – поощрителна награда

Ралица Апостолова, 12 клас – поощрителна награда

Национално училище за изящни изкуства "Илия Петров", София

Яна Новакова, 10 клас – първа награда

Рая Митова, 11 клас – втора награда

Лилиан Владимирова, 11 клас – трета награда

Александрина Герасимова, 12 клас – поощрителна награда

Мина Сепаревска , 10 клас – поощрителна награда

Рада Скумова, 12 клас – поощрителна награда

Национална гимназия за приложни изкуства "Св. Лука", София

Арина Разоренова, 8 клас – първа награда

Андреа Халачева, 10 клас – втора награда

Рая Стаменова, 10 клас – трета награда

Силвия Атанасова и Гергана Петкова, 12 клас – поощрителна награда

Ирен Станчева, 11 клас– поощрителна награда

Национално училище за приложни изкуства "Проф. Венко Колев", Троян

Сияна Цековска, 12 клас – първа награда

Виктория Тодорова , 11 клас –втора награда

Десислава Шамова, 12 клас – трета награда

Всяка година, от 17 години насам, фондация Благотворител с конкурс избира стипендианти в програма "Постигам
по-висок успех" - успешни ученици от 8 до 12 клас и студенти 1-ви курс, лишени от родителски грижи.

За нас всеки един от избраните ученици и студенти свети със собствена светлина и ни става важно не само
дали продължава да се развива, но и какво го вълнува, изправя ли се пред трудности, дали е здрав и в какво
състояние на духа е. Опитваме се да бъдем до всеки, когато ни потърси.

Заглавие: Николай - един от 12-те стипендианти на фондация Благотворител
Дата: 11.01.2022 23:55
Медия: Информационен портал за неправителствените организации
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Днес ви представяме Николай Нешев от Русе!
Ники ни впечатли още докато разглеждахме документите му. Успехът му от изминалата година е Отл. 6.00.
Беше ни изпратил и грамоти, които ни запознаха с неговите силни амбиции и способностите му да се
представя успешно на олимпиади и конкурси. Той изучава немски език и показва завидни резултати
усвояването му. - екипът на фондация Благотворител
Всички кандидати тази година изпратиха есе на поставена от организаторите тема "Нашата главна нужда е от
някой, който да ни вдъхновява да бъдем това, което знаем, че можем да бъдем." (Ралф Уолдо Емерсън).
Изискването към учениците и студентите бе да включат лично преживяване на темата. Есето на Николай Нешев,
буквално пренася в неговия свят! Тук можете да прочетете цялото есе.
Ето и кратък цитат: "Първите лъчи на едва събудилото се слънце намират отражение върху книгата, чиито
страници са сякаш вече твърде уморени да бъдат разлиствани. Придошлата светлина дава тласък точно
на думите на великия писател и философ Ралф Уолдо Емерсън да си проправят път, като спасител, измежду
всички мои витаещи, разпокъсани или едва сега загатнати въпроси и мисли.
Защо съм загубил способността, поредна нощ да заспя спокойно? Защо ръцете ми, треперещи от непознато
вълнение тършуват из различни писания, книги? Подсъзнателно търся онова нещо, имащо в себе си
магичната съставка, която ще ме излекува от стреса, умората, безсънието. Коя част от пъзела – "моят
компас в живота" липсва, за да намеря правилния път и да го извървя достойно, знаейки, че човекът, който ще
бъда, е личността, която искам да съм?"
… 
Прочетете отговорите на десетокласника на няколко въпроса на фондация Благотворител, които се поставят на
всички кандидати за стипендия:
Каква беше изминалата учебна година за теб? Разкажи, за успехите си, в спорт, хоби или нещо друго. В кои
области са твоите интереси? Какво те вълнува?
- Изминалата учебна година бе изпълнена с различни предизвикателства, преодолявани с много усилия,
постоянство, напрежение, но и голямо удовлетворение от постигнатото. Това ми дава кураж да вярвам, че съм
способен да се развивам в различни научни дисциплини. Завърших девети клас с успех "Отличен 6.00" и след
нелек изпит-получих своята немска езикова диплома B1. Класирах се и се явих на областен кръг на две
олимпиади-по география и немски език. За радост, завоювах първо място в областта на олимпиадата по
география и икономика и се класирах за Националния кръг, на който завърших на осмо място в страната. Това е
поредната, трета година, на която представям област Русе на национално ниво- в осми клас се класирах за
Националния кръг на олимпиадата по гражданско образование(2020г.), а в седми клас – завърших на шесто място
в страната на националното препитване по география в град Видин (2019 г.). В следствие на тези успехи от кмета
на община Русе лично ми бе връчена грамота за постигнати високи постижения. 
Винаги съм обичал да чета книги- художествена и публицистична литература, да пиша-разкази, есета, стихове.
Вълнува ме всичко, свързано със света около мен в областта на културата,политическата обстановка, за
ценностите, които ни оформят като личности. С готовност се включвам екологични и благотворителни акции,
организирани в училище или в нашия град. През ноември 2019 г. участвах със свои съученици в международен
проект "Climate action project" (по идея на белгийския учител Коен Тимерс), в който си сътрудничат с ученици от над
500 училища от шест континента. Проучвахме един от глобалните проблеми- изменението на климата (на местно и
глобално ниво), като търсихме начини за действия, целящи справяне с климатичната криза.
Кои са силните черти на характера ти? В какво си силен? 
- Всеки човек има своите положителни и отрицателни черти на характера. Смятам, че е важно да се приемаме
такива, каквито сме, за да сме в хармония със себе си. Често си припомням трите съществителни имена, с които
обикновено ме описват учителите, близките ми-отговорност, креативност, лояност. Харесва ми да съм оригинален,
подчертавайки своята индивидуалност във всичко, което правя. За мен мнението на околните е особено важно,
техните реакции са огледало на моите действия и държание. Поради тази причина се определям като отзивчив и
добър човек в контакта си с другите-откликвам на всяка молба, услуга, която знам, че бих могъл да осъществя, за
да помогна на нуждаещия се. Това мое дело ме изпълва с позитивна енергия и желание, да продължавам да се
развивам и същевременно да дарявам опита си на остналите.
Ако имаш супер компютър, който знае отговора на всеки въпрос, свързан с ......(любима област, известна
личност, хоби), какъв въпрос щеше да му зададеш?
- Без да се замисля, ще попитам супер компютъра коя е подходящата професия за мен, с която ще се реализирам
успешно на пазара на труда днес? След години. завършвайки немското училище, дали ще съм успял да осигуря
прехраната за себе си и бъдещото си семейство, което се надявам да създам? Май въпросите станаха повече от
един, но са все в една тема… 

През новата година България навлезе в поредната ковид вълна. Това е причината мнозина от нас да продължават
да работят дистанционно, приемайки дома си като "нормално" работно място. Новите варианти на вируса, в
комбинация с все още ниския процент ваксинирани у нас, ни отдалечават все повече от времената, когато
професионалните срещи бяха "лице в лице" и организирахме срещи на живо с хората от нашата общност. В същото
време влиянието на социалните мрежи се засилва. Те остават най-силното средство, с което да съхраняваме

Заглавие: 4 тенденции в социалните медии за неправителствени организации през 2022 година
Дата: 10.01.2022 23:55
Медия: Фондация "Работилница за граждански инициативи"

https://frgi.bg/bg/articles/aktualno/4-tendentsii-v-sotsialnite-medii-za-nepravitelstveni-organizatsii-prez-2022-godina


връзката с нашите публики и да разказваме за нашите каузи.

Ето защо трябва да се погрижим да увеличим влиянието и обхвата си, да следваме най-актуалните тенденции, за
да останем близо до хората.

Представяме 4 актуални инструмента и стратегии в социалните медии за профили с нестопанска цел, които
според TechSoupGlobal, ще увеличат популярността си тази година.

Хибридни събития

Хибридните събития са събития, които се провеждат едновременно онлайн и на живо. Те позволяват
дистанционно участие на цялата ви общност/ аудитория. Успоредно с живата среща, те се излъчват онлайн и дават
поле за дискусия между участниците, което помага на аудиторията да се обвърже по-лесно с преживяването.
Пример за такава платформа е Twitter. В сферата на неправителствените организации у нас обаче тя не е толкова
популярна, затова нейна алтернатива е социалната медия Instagram. Там можете да излъчите събитие на живо и
да включвате експерти, инфлуенсъри и коментатори в жива онлайн връзка.

Аудио платформи за социални мрежи

Clubhouse и Twitter Spaces са двете новодошли в тази категория.

Clubhouse

Въпреки че може да не е известна за мнозина, Clubhouse привлича близо 2 милиона активни потребители
седмично.

Clubhouse е "пространство за свободни аудио разговори с хора по целия свят". По същество това е съчетание
между стая за чат и подкаст; особеното тук е, че слушателите могат да отговорят вокално на говорещия.

Тъй като в приложението няма бизнес акаунти, всеки има право на достъп. Неправителствените организациите
могат да се включат в Clubhouse, като създадат стая или клуб. Накратко, приложението предоставя платформа, в
която една организация може да говори за себе си и да се свързва с нови съмишленици по значими каузи.

Twitter пространства

Twitter Spaces е нов начин за провеждане на аудио разговори на живо в Twitter. Наподобява Clubhouse, но
разликата е, че тук не можете да се прехвърляте в други стаи във всеки един момент, в случай че предпочетете
тази платформа като средство за комуникация.

Този нов набор от функции на Twitter позволява да хоствате събития на живо в рамките на вашата собствена
съществуваща Twitter мрежа, така че да не се налага да изграждате аудиторията си от самото начало.

Понастоящем платформата се използва предимно от хора в света на криптовалутите и NFT, но се очаква това да
се превърне в най-често срещаната платформа за организации с нестопанска цел, които пускат събитие на живо в
социалните медии през 2022 г., тъй като изисква малко или никакъв опит в организацията или ресурси. Ето
полезно ръководство за това как да хоствате или популяризирате Twitter пространство за вашата нестопанска или
благотворителна организация.

Видео на живо в социалните медии

Организациите с нестопанска цел е добре да обмислят стартирането на повече видеоклипове на живо в
социалните мрежи през 2022 г. Голямото предимство тук е, че последователите на вашия профил получават
известие, когато се включите на живо. Алгоритъмът на мрежите предпочита видеата на живо пред предварително
записаните и публикувани видеоклипове, затова достигате и до по-голяма аудитория. Facebook Live, който
съществува от 2015 г., продължава да бъде популярна опция.

Можете да използвате Instagram Live, където има опция за набирате на средства за Ваша кауза. Видеоклиповете
на живо получават средно седем пъти повече реакции и 24 пъти повече коментари в сравнение със записаното
такова. Всичко това води до повече органични и по-ангажирани зрители на онлайн съдържанието на вашата
организация с нестопанска цел.

Микровидеоклипове в TikTok

TikTok е все по-популярен начин за организациите по света да разпространяват информация по различни теми и
каузи, чрез изключително кратки видеоклипове. Хаштаговете за използване и откриване на организации с
нестопанска цел в TikTok са #nonprofittiktok #nonprofit #nonprofitsoftiktok. Хаштагът #nonprofit има 155,1 милиона
гледания — това ясно ни казва, че организациите с нестопанска цел използват приложението и биват открити. В
България приложението набира все по-голяма популярност, особено сред младежите, което го прави мощен
инструмент за НПО-та, работещи с деца и младежи.

Кратките видеоклипове в TikTok са чудесен начин за споделяне на бърза информация за повишаване на
осведомеността и образователна информация за вашата организация. Ето работен лист, който да помогне на



организациите с нестопанска цел да мислят как да създават информативно и ангажиращо съдържание в TikTok.

Тенденциите, които споделихме тук, са само шепа от много други иновации, случващи се в света на социалните
медии, а Фондация "Работилница за граждански инициативи" като представители на TechSoup за България
(платформа за технологични дарения за НПО) ще се опитваме да Ви държим в течение.
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НДФ "13 века България" - конкурс - награди
НДФ "13 века България" обяви 
наградите в Националния младежки конкурс 
за дигитални рисунки
София, 12 януари /БТА/ 
По повод 75-та годишнина на УНИЦЕФ и 40 години от създаването на Националния дарителски фонд "13 века
България", двете организации, които работят за каузи в подкрепа на децата и семействата, за втори път
инициираха национален младежки конкурс за дигитални рисунки. Настоящото издание е под надслов "Заедно в
изкуството за по-добро бъдеще - Да изградим наново света на децата", съобщиха от фонд "13 века". 
Организаторите са насърчили участниците в конкурса да насочат творческата си енергия към 5-те глобални
приоритета, около които са се обединили световните организации и лидери:
- Здраве: Ваксините са най-добрата надежда, която имаме, за да сложим край на вируса - трябва да се изгради
доверие към тях и да се насърчават хората да предпазват себе си и околните; 
- Благосъстояние: Психичното здраве е важно, колкото и физическото - последиците от психичните проблеми будят
тревога, затова младите хора се нуждаят от подкрепа и разбиране; 
- Образование: Онлайн обучението е важно за достъпа на децата до качествено учене - решаващ е въпросът за
достъпа до интернет и технически устройства, както и дигиталната грамотност;
- Борба с дискриминацията: Неравенството и предразсъдъците изискват решителни усилия за справяне - кризата
няма да свърши за никого, докато не я прекратим за всички - независимо от пол, раса, религиозна, етническа или
сексуална принадлежност; 
- Климатични промени: Защитата на околната среда се нуждае от спешни действия - децата страдат най-много от
промяната на климата, която засяга тяхното бъдеще.
В конкурса са участвали възпитаници на училищата по визуални изкуства в Казанлък, Пловдив, Сливен, София и
Троян. В своите дигитални композиции те са имали възможност свободно да интерпретират всяка една от темите
спрямо интересите и вътрешното си усещане. Всяко учебно заведение е посочило отличените млади автори.
Изборът на Националното училище по пластични изкуства и дизайн "Акад. Дечко Узунов", Казанлък е: Иван Иванов,
11 клас - първа награда; Кристияна Джингова , 10 клас - второ място; Кателина Кандарашева, 12 клас - трета
място; Радослава Чакърова , 11 клас - поощрителна награда; Божидара Николова , 11 клас - поощрителна
награда.
Изборът на Национална художествена гимназия "Цанко Лавренов", Пловдив: Мария Чолакова, 12 клас - първа
награда; Криснияна Грозданова, 11 клас - втора награда; Кремена Благоева , 11 клас - трета награда; Зорница
Бонева , 9 клас - поощрителна награда; Теодора Узунова, 12 клас - поощрителна награда; Теодора Илиева, 10 клас
- поощрителна награда; Мери Кадирова, 12 клас - поощрителна награда.
Изборът на Национална художествена гимназия "Димитър Добрович", Сливен: Велина Александрова, 11 клас -
първа награда; Цветомира Карагьозова, 11 клас - втора награда; Лидия Александрова, 9 клас - трета награда;
Катерина Калчева, 9 клас - поощрителна награда; Ралица Апостолова, 12 клас - поощрителна награда.
Изборът на Национално училище за изящни изкуства "Илия Петров", София: Яна Новакова, 10 клас - първа
награда; Рая Митова, 11 клас - втора награда; Лилиан Владимирова, 11 клас - трета награда; Александрина
Герасимова, 12 клас - поощрителна награда; Мина Сепаревска, 10 клас - поощрителна награда; Рада Скумова, 12
клас - поощрителна награда.
Изборът на Национална гимназия за приложни изкуства "Св. Лука", София: Арина Разоренова, 8 клас - първа
награда; Андреа Халачева, 10 клас - втора награда; Рая Стаменова, 10 клас - трета награда; Силвия Атанасова и
Гергана Петкова, 12 клас - поощрителна награда; Ирен Станчева, 11 клас - поощрителна награда.
Изборът на Национално училище за приложни изкуства "Проф. Венко Колев", Троян: Сияна Цековска, 12 клас -
първа награда; Виктория Тодорова , 11 клас -втора награда; Десислава Шамова, 12 клас - трета награда.
Наградените картини, експонирани в зала "Проф. Васил Геров", представя д-р Мила Старейшинска-Ангелова във
видеото на Цветан Игнатовски - https://youtu.be/ckyDpHMIsdo 
/ПВ/
/АКМ/ 
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Националният археологически музей планира да реставрира уникални артефакти от тракийско време, открити при
разкопки край Старосел. Проектът може да стане реалност с набрани средства от дарителската кампания на
Райфайзенбанк "Избери, за да помогнеш", която се провежда за 13-та поредна година. От 2009 г. досега банката,
служителите и обществото са подкрепили общо 283 каузи с над 3,5 млн. лв.

Сред находките от Пейчова и Шивачева могила край Старосел е позлатен нагръдник – единствен по рода си,
съставен от кожена подложка и нашити върху нея бронзови "люспи" с позлата. Ще бъдат реставрирани и други
тракийски военни артефакти - предпазно и нападателно въоръжение, открити в двата гробни комплекса, които
имат изключителна научна ценност за изследването на тракийската древност. Процесът по реставрация и
консервация е изключително сложен, заради комбинацията от различни по вид материали и изисква провеждане
на редица изследвания и съставяне на подробен план за извършване на отделните операции. Идеята е след
приключването на технологичния процес да бъде организирана изложба, за да стигнат реставрираните
исторически ценности до широка аудитория.

Със своя научен и музеен потенциал Националният археологически институт с музей при БАН е най-голямата
научно-изследователска институция за археология в Югоизточна Европа. Подробности за каузата на музея,
свързана с тракийските воини от Старосел, може да се открие на страницата на дарителската кампания, откъдето
лесно всеки може да се направи дарение.

Другите институции и организации, които набират финансиране за проектите си в дарителската кампания на
Райфайзенбанк "Избери, за да помогнеш", са Рилският манастир, Български фонд за жените, Военно-медицинска
академия, Фондация "Първите три минути", Българската Коледа, многопрофилните болници в Кърджали и
Монтана, Каритас България, Конкордия България, Фондация "Х.Степич", SOS Детски селища, Фондация "За нашите
деца", ЮЗДП и Природен парк "Шуменско плато".

Дарение за избрания проект може да се направи лесно чрез модерната платформа izberi.rbb.bg и опцията "Дари с
банкова карта" – линк към виртуалния ПОС терминал се намира под всеки отделен проект, включен в кампанията.
Другите опции за подкрепа на каузите е през мобилното приложение RaiMobile, Райфайзен ОНЛАЙН или с банков
превод директно по сметката на съответната организация.

Фондация "За Нашите Деца" беше сред 15-те значими каузи, включени в тринадесетото издание на кампанията на
Райфайзенбанк (България) ЕАД – "Избери, за да помогнеш". Подкрепата, която проектът ни "Силен старт за
децата със специфични потребности" набра, е в размер на 24 707 лева. 17 720 лева от сумата е дарение от
банката, а 7 287 лева е дарението от нейни служители. Платформата за дарения https://izberi.rbb.bg/ беше активна
за служителите на банката от 8 ноември до 21 декември 2021, а за външната публика тя остава отворена до 30
януари 2022.

Проектът ни "Силен старт за децата със специфични потребности" е насочен към деца, нуждаещи се от
специализирани дейности за стимулиране на развитието им поради увреждане, недоносеност, заболяване,
трудности в развитието и деца в ранна възраст с обучителни затруднения, с тревожни и депресивни разстройства,
аутизъм, дефицит на вниманието, психомоторна възбуда. С реализацията на този проект ще бъде закупено
допълващо оборудване в залата по психомоторика и ще се проведат специализирани терапевтични дейности за
деца с трудности и проблеми в развитието.

За да отговорим качествено на нуждите на тези деца и техните семейства, през 2020 създадохме Център за
обществена подкрепа "Щастливо детство" и Дневен център "Развитие". Работата на експертите в тях дава активна и
стимулираща подкрепа на малки деца със специфични потребности, за да растат пълноценно и хармонично, а
техните родители и хората в родителска роля добиват увереност, че полагат най-добрата грижа за децата.

Благодарение на дарената сума децата и специалистите ще могат да подобряват постигнатите резултати, като
използват развитийните и терапевтични възможности, които предоставя допълващото оборудване в залата по
психомоторика -меките модули, тактилните дискове, сензорната пътека, батутът, тежкото одеяло. С тяхна помощ
ще се прилагат иновативни подходи и терапевтични методи за постигане на баланс, координация, комплексна
сензорна стимулация, пространствена ориентация, творческо изразяване, включване в обща игра. Работата
включва родителите и предоставящите грижа, чиито способности, да подкрепят децата си в ежедневието, са
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ключови за постигане на напредък в детското развитие.

Набраните средства ще осигурят и специализирани терапевтични индивидуални дейности за деца с трудности и
проблеми в развитието, включително психомоторни занимания в залата по психомоторика, както и допълващи
групови дейности. С децата ще се работи по индивидуален план с логопед, психолог, специален педагог,
рехабилитатор, за да се стимулира и укрепи детето и да се създаде развиваща семейна среда. Така
специалистите ни ще подобряват когнитивното развитие, двигателните и говорните умения, пространствената
ориентация и координация на собственото тяло, психо-емоционалното състояние, способността за общуване и
себеизразяване. Заниманията ще допринесат за повишаване на самостоятелността на децата с увреждания и
специфични потребности при изпълняване на всекидневни дейности, за подобряване на качеството на живот и
изграждане на увереност за справяне с предизвикателствата на израстването. А чрез социализиращите дейности
децата ще могат да общуват с връстници, да се забавляват и придобиват нови знания и умения. Всичко това
улеснява процеса на интегриране и адаптация в детски градини и училища и доближава децата със специфични
потребности до връстниците им.

Дарителската кампания "Избери, за да помогнеш" на Райфайзенбанк (България) стартира през 2009. Оттогава
ръководството и служителите на банката подкрепят общественозначими каузи в четири направления:
здравеопазване, социална сфера, култура и образование, екология, споделяйки вярата, че заедно допринасят за
повече здрави деца, обгрижени възрастни хора, съхранени български традиции и опазени природни
забележителности.

На 19 януари трима млади учени ще участват във финала за годишната докторантска стипендия в размер на 8000
лв. на фондация "Карол Знание". Финалистите достигнаха този етап след решение на експертно жури, което получи
рекорден брой кандидатури. Избраните учени са Десислава Борисова, докторант в Химикотехнологичен и
металургичен университет – София, Десислава Николова, докторант в Технически университет – София и Теодор
Ангелов, докторант в Медицински университет-София.

Десислава Борисова е докторант по Органична химия в ХТМУ. Работила е като химик в Институт по молекулярна
биология "Румен Цанев", БАН. Член е на Corporation médicale de Cluj-Napoca, Съюза на химиците в България, на
Федерацията на научно-техническите Съюзи и на Европейската асоциация за молекулни и химични науки.
Посланик е на Международния конгрес за медицински науки (ICMS). При дипломирането си в ХТМУ – химично и
биохимично инженерство на френски език, получава Национална награда за най-добра дипломна работа в
областта на химията (2019). Била е стажант в Институт по физика на твърдото тяло и Институт по инженерна
химия, БАН, Френските университети в Лил и Монпелие – Unité de Glycobiologie Structurale et Fonctionnelle – Lille 1 и
Institut des Biomolécules Max Mousseron. Като стипендиант на програма "Eugen Ionescu" – в Университет по
медицина и фармация в Клуж-Напока, Румъния.

Докторантурата ѝ е на тема "Синтез и изследване на противотуморни пептиди". Научните ѝ интереси в тази област
са от 2017 г., когато е включена в проект, свързан с пептиди, потискащи развитието на хронична миелоидна
левкимия. Използването на пептиди, които могат директно да бъдат насочени към туморните клетки, без да се
засягат нормалните клетки, т.нар. "таргетна терапия" се развива като алтернативна стратегия на
конвенционалната химиотерапия. Пептид-базираната хормонална терапия е широко използвана за лечение на
рак на гърдата и рак на простатата.

Десислава Николова е докторант в Технически университет – София, където преди това е завършила
бакалавърска степен по съвместен проект между с Университета в Авейро, Португалия. Тогава започва да се
занимава с алгоритми за Машинно самообучение за разпознаване на емоции чрез електрокардиограма. По
проект в университета в Генуа, Италия, работи върху извличане и анализ на метаданни от различни видео
източници. Магистърската дипломна работа е сътрудничество между ТУ и Университета в Тур, Франция –
"Управление на роботизирана ръка на база на ултразвукови данни". Темата на дисертацията ѝ е "Алгоритми за
изследване на взаимодействието човек-машина и оценка на тежестта на поведенческите параметри в кибер-
физични системи". Крайната цел е да постигне Domain adaptation – моделите за машинно самообучение и
изкуствените невронни мрежи да се учат от множество синтетични (или модифицирани) видеоклипове и след това
работят правилно с данни от реалния свят.

Участвала е като програмист в различни международни проекти, между които в Загреб, Хърватска, Технически
университет в Делфт, Нидерландия и Политехническия университет във Валенсия. Сега е Софтуерен Инженер във
Financial Times.

Печелила е първото място на NASA Space Apps Challenge през 2018 и награди от Global Datathon 2020 и
Copernicus Hackathons2019. Стипендиант на Фондация "Еврика" за 2016-2017 година.
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Теодор Ангелов е докторант към Катедра по Неврология, УМБАЛ Александровска", Медицински факултет,
Медицински Университет – София. Носител на десетки награди, между които Златен Хипократ на Випуск 2020 г.
(пълно отличие Отличен (6.00) от семестриалните и държавните изпити), национален приз Студент на годината
2019 и 2020 в категория Здравеопазване, Студент на годината на Медицински факултет – София – 2019 г. , първо
място в постерната сесия на 10th World Congress on Pharmacology, Барселона, Испания, 2018. Стипендиант на
Български лекарски съюз за 2020 година и на Фондация "Еврика" за 2019/2020 година за постижения в
овладяването на знания в областта на медицината и биологията на името на акад. Методи Попов. Член е на
Столична лекарска колегия към Български лекарски съюз и на Българско дружество по неврология. Взел е
участие в 49 национални и международни научни конгреси, на които е представил 31 научни резюмета. Автор и
съавтор на 21 научни публикации. Владее 4 езика.

Темата на дисертационния му труд е "Клинико-генетично проучване на мотоневронните болести". Целта на
изследователския проект е да открие широк спектър молекулни дефекти в таргетните гени за заболяването
амиотрофична латерална склероза (АЛС) – прогресивно нервнодегенеративно заболяване, което води до
мускулна слабост и атрофия. Заболяването е сравнително рядко, очаква се да бъдат изследвани 10 български
семейства с мутации в таргетните гени.

Докторантската стипендия е персонална и се връчва от 2012 година от името на финансова група "Карол". След
учредяването на фондация "Карол Знание" стипендията се предоставя от името на фондацията.

За 2021 година финала на конкурса печели Ния Тошкова. Тя е докторант в Института по биоразнообразие и
екосистемни изследвания към Българска академия на науките и работи в Националния природонаучен музей.
Ния Тошкова изучава прилепите от 13 години, а темата ѝ сега е "Стареене и имунна система на прилепите през
зимата". Тя спечели подкрепата на журито и стипендия от 8000 лева след силен финал и сериозна конкуренция в
първото онлайн издание на конкурса.

За 2020 година носител на стипендията е Владимир Николов, редовен докторант към Национален природонаучен
музей при БАН. Той е един от малцината палеохистолози у нас и единственият палеохудожник. Важен успех в
работата му е установяването на третата находка от нептичи динозавър в България. Със средствата от
докторантската стипендия на фондация "Карол Знание" стана възможна експедиция край град Трън това лято, за
която младият учен разказва в поредицата Песента на титаните.
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Преди него за 2019 година отличието бе връчено на Галина Соколова. Тя е строителен инженер, завършва
магистърска степен в УАСГ. Печели първа награда в конкурса на Камарата на инженерите в инвестиционното
проектиране "Дипломна работа на годината за 2015 г." С темата на научната си разработка участва в Х Юбилейна
международна научна конференция "Проектиране и строителство на сгради и съоръжения" (теория и практика за
устойчиво бъдеще) през септември 2019 година във Варна. Докладът е отличен с награда "Най–добър доклад на
млад учен" на конференцията от Българската асоциация за изолации в строителството (БАИС).
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За 2018 г. носител на стипендията бе Драгомира Стоянова – редовен докторант втора година в СУ "Св.Климент
Охридски", Биологически Факултет, Катедра "Обща и промишлена микробиология", Лаборатория
"Бионанотехнологии". Темата на нейната научна работа е "Антимикробна активност на наноструктурни материали".
Има 11 научни публикации, 10 участия в национални и международни конференции в областта на
нанотехнологиите и четири награди, две от които финансови грантове за участие във форуми.

Сред носителите на стипендията е и изявеният астроном и учител, ръководител на националния отбор по
астрономия и астрофизика Никола Каравасилев. През 2016-а той използва средствата от докторантска си
стипендия, за да закупи лабораторно оборудване за стаята, която използва във Физическия факултет на СУ,
където подготвя олимпийци по физика и астрофизика.

Клуб "Отворено общество" в партньорство с Къща музей "Яворов" стартират проект "Интерактивен екскурзовод в
музея на Яворов". Проектът цели да въведе интерактивен екскурзовод в Къщата музей "Яворов", като по този
начин създаде нов творчески продукт, модерен прочит на наследеното творчество и разбирането за значимостта
на литературния феномен. Проектът ще се осъществи благодарение на най-голямата социално отговорна
инициатива на Лидл България - "Ти и Lidl за по-добър живот", който се изпълнява в партньорство с Фондация
"Работилница за граждански инициативи" и Български дарителски форум.
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Иновативното общуване чрез дигитални технологии е истинско предизвикателство за музейните институции.
Интерактивната практика ще освежи съществуващата експозиция, ще удовлетвори интересите на различните
публики, ще обогати традиционното наследство на музея в Чирпан и ще донесе икономически ползи за общността.
Моделът беше вече успешно приложен в музеите на ЛХМ "Чудомир" в Казанлък и Къщата музей "Гео Милев" в
Стара Загора.

Експозицията на Къщата музей "Яворов" ще бъде допълнена с един нов емоционален щрих. Сензорен дисплей ще
осигурява бърза навигация и оптимална визуализация на текстове и картини. Той ще въвлича активно
посетителите. Проектната реализация внася и нещо непознато – използването на дигиталните възможности за
ангажиране на вниманието и привличането на качествено нови публики. Впечатлено от невероятната атмосфера
на дома на поета, младото технологично поколение ще бъде привлечено от възможността да избира информация
само с едно докосване на тъч скрийна. И всичко - изработено с вкус и модерен дизайн, лесно и удобно за
управление, еднакво атрактивно и интересно за деца, млади хора и по-възрастни ценители.

Пейо Крачолов, прекръстен от Пенчо Славейков нa Яворов е знакова фигура за символизма и модерността в
нашата литература. Самият живот на големия български поет е достоен за екранизация. Изпълнен с невероятни
събития още от самото му раждане до трагичната смърт. Емблематичен творец, автор на метафизична, пропита с
дълбок скепсис и прозрения поезия, Яворов е един от най-бележитите български автори.

В съответствие с естетическите възгледи на твореца, интерактивният екскурзовод ще разкрие необятната
поетична Яворова вселена в няколко съдържателни фрагмента:

Кратък филмов разказ за Яворов. Филмовият разказ за Яворов ще внесе нов, атрактивен щрих към досегашната
дейност на музея.

Музите на Яворов: *Мина Тодорова; *Лора Каравелова; *Дора Габе. Любовта и към трите жени в живота на поета
прераства в мечтата за света, в негов храм, в който ще съхрани красивото, светлото, чистото в човека. Като
истински трагичен образ, творецът винаги се стреми към недостижимото.

Македония в сънищата на Яворов – писма, текстове и стихове. Единствената, вечната и най-голяма любов на
Яворов остава Македония.

Стихове (визуализация на оригиналите + гласове). Всяко негово произведение ни докосва и се запечатва в
съзнанието ни, кара ни да искаме да четем още и още от творчеството му. Той е от онези личности, чиито
произведения, променят тотално българското литературно мислене и налагат един нов, напълно различен начин
на писане.

Интерактивен албум (всички ценни снимки от живота на Яворов) – детство, юношество, семейство, приятели…

Техническото обезпечаване и изработване на интерактивната комуникация са възложени на Ню Ейдж студио
София – криейтив компания с професионалисти от много висок клас.

Всички икони на сензорния дисплей ще имат опция за избор на английски език, което ще улесни представянето на
книжовното наследство на българския поет и пред чуждестранната публика. Интерактивната комуникация ще
изведе музейното преживяване на много по-дълбоко и въздействащо ниво, ще повиши интереса на местната
общност и ще осигури допълнителни образователни възможности. Проектът ще привлече и нови публики от други
градове и чужбина, ще изведе Къщата музей "Яворов" към международната културна сцена.

Сензорната инсталация ще бъде оформена модерно и атрактивно и се очаква да бъде открита през есента на
2022г.

Рада Бонева е координатор на Сдружението на олимпийските отбори по природни науки (СООПН). Освен това е и
ентусиаст на тема устойчив начин на живот и опазване на природата. Водеща е на подкаста thrift sheep.

Десетото издание на дарителската кампания на VIVACOM Операция Жълти стотинки подкрепя сдружението и
всички набрани средства помагат за подготовката на националните ученически отбори по наука.

Рада пази цялата база данни на родните таланти и помага да се създават връзки между поколенията участници в
олимпиадите, което прави опитът й много вълнуващ, затова поговорихме с нея.

Каква е функцията на Сдружението на олимпийските отбори по природни науки (СООПН)?

Сдружението е възникнало с една конкретна цел - да подкрепя националните ученически отбори по наука. За
разлика от олимпиадите в спорта, които са на всеки четири години и получават доста по-широк отзвук,
ученическите са всяка година. Това изисква сериозен финансов и логистичен ресурс, както за подготовката на
учениците, така и за самото представяне. В нашето законодателство липсва ангажираност от страна на държавата
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- чак в последните години министерството започна да поема част от разходите за пътувания, когато олимпиадите
са в чужбина.

Сдружението помага на отборите да не мислят за нищо друго, освен за своето представяне.

Кажи ни повече за олимпиадите по природни науки.

Учениците се явяват на общински, областен и национален кръг, след което се формират разширени национални
отбори. Например ако един отбор е четири души, разширеният е осем. В продължение на пролетта и лятото се
подбират отборите, които ще представят страната. Това изисква финансов, човешки ресурс - преподаватели,
материална база и т.н.

Олимпиадите имат сериозна и важна история - всъщност България е един от основателите и инициаторите на
много от олимпиадите. Това е голяма гордост за нас и отличията продължават да се увеличават - над 1100 отличия
са спечелени от първата международна олимпиада по математика през 1959 г. до днес.

Най-новите сътезания са по астрофизика и лингвистика. На повечето олимпиади България участва от самото
начало.

СООПН обединява всички природни науки.

Каква е връзката на Сдружението с VIVACOM Операция Жълти стотинки?

Един от начините да подпомогнем отборите, е чрез търсене на подкрепа от бизнеса и от дарения. Операция
Жълти стотинки дава възможност на всеки човек да припознае каузата ни.

За втора година именно нашето Сдружението е кауза на кампанията на VIVACOM. Първата година успяхме да
съберем над 55 000 лева, именно от подкрепата на гражданите, до които стигаме, като разказваме за успехите на
талантливите български ученици.

Тази година всеки може да дари по няколко начина - в касичките в партньорските обекти, с дарителски SMS DMS
Olymp 17 777, чрез приложението Pay by Vivacom или директно на нашата банкова сметка.

Надявам се тази година да наберем повече средства и да осигурим устойчивост за отборите за няколко години
напред.

Как с едно малко дарение можем да допринесем за голямата промяна?

Много хора, дарявайки малко, могат да задействат промяна, но има нужда всеки да повярва в това. Ако 1 000 души
например се разделят с малкото си ресто в магазина, това вече помага за промяната. Капка по капка вир става.

Разкажи ни за силата на общността на участниците в олимпиадите.

Моята работа всъщност е да се грижа за изграждането на общността и за базата данни от възпитаници.
Сдружението помогна да се разчупи моделът - не просто математици се срещат с математици, а съученици от
всички останали дисциплини и училища.

На една от срещите на общността ни през 2017 г. например имаше участничка в олимпиада през 1974 г. и участник
от 2017 г. Настоящият министър на образованието проф. Денков също е присъствал на нашите сбирки - той е
състезател по химия на международна олимпиада през 1980 г. Също така си взаимодействат със съученици от
други държави.

Немалък процент от уччастниците на олимпиадите отиват да учат в чужбина, но и много от тях се връщат тук. Ние
поддържаме връзка с всички - някои от тях стават лектори или спонсори, уреждат стажове, т.е. успяват да върнат
стойност към общността.

Сигурно си пълна с интересни истории на участници в олимпиадите. Можеш ли да споменеш някои от тях?

Веднага мога да спомена Ива Гумнишка, която беше състезател по лингвистика. Тя учи в университет от
Бръшляновата лига, а след това основа у нас социалното предприятие Humans in the Loop, което помага на
бежанци да се адаптират на пазара на работната ръка.

Отделно в ранглистата по информатика има седем българи в челната десятка. Румен Христов, който е на шесто
място в света по химия, пък създаде проекта за иновации в здравеопазването Emerald Innovations.

Кои качества в учениците те впечатляват най-много?

Учениците са амбициозни и целеустремени, което не значи, че нямат време за приятели, видеоигри и спорт, но са
много организирани. Възхищавам се на волята и амбицията им. Конкуренцията не играе негативна роля,
напроетив, участниците се подкрепят много и са приятели помежду си.

Какво ти дава работата за сдружението в личен план?



Не съм очаквала, че ще се озова в компанията на най-добрите учени преподаватели и най-талантливите ученици и
това ми дава повод за лична и за национална гордост.

Българите имат нужда да чуват повече положителни новини. Радвам се, че с Операция Жълти стотинки най-
накрая успяхме да осъществим мечтата олимпийците в спорта да подадат ръка на олимпийците по природна
наука. Всички знаят Йордан Йовчев Златните момичета и се гордеят с тях, време е и олимпийците по наука да
станат разпознаваеми.

Моя лична кауза е да говоря повече за опазването на околната среда. Нещата, които правя, целят информацията
да стигне до индивида. Всъщност тук с олимпийците по биология и химия имаме много допирателни точки, защото
те също търсят начини да бъдат част от промяната и да търсят решения на проблемите, които са актуални за
планетата ни в момента.

Операция "Жълти стотинки" 2021 се реализира за десета поредна година в партньорство с Българския дарителски
форум и с подкрепата на редица корпоративни и медийни партньори, които застават зад тази кауза.

Средствата за Сдружението на олимпийските отбори по природни науки се набират в касичките на кампанията
позиционирани в магазините на Vivacom и в търговските обекти на партньорите. Другите начини за дарение са,
чрез изпращане на SMS с текст DMS OLYMP на номер 17 777, през дигиталният портфейл Pay by Vivacom от меню
"Изпрати", секция "Дари с Pay by Vivacom" или директно на дарителската сметка на Сдружението на олимпийските
отбори по природни науки (СООПН) в Банка ДСК, IBAN: BG39STSA93000021807995.

Фондация "За Нашите Деца" беше сред 15-те значими каузи, включени в тринадесетото издание на кампанията на
Райфайзенбанк (България) ЕАД – "Избери, за да помогнеш". Подкрепата, която проектът ни "Силен старт за
децата със специфични потребности" набра, е в размер на 24 707 лева. 17 720 лева от сумата е дарение от
банката, а 7 287 лева е дарението от нейни служители. Платформата за дарения https://izberi.rbb.bg/ беше активна
за служителите на банката от 8 ноември до 21 декември 2021, а за външната публика тя остава отворена до 30
януари 2022. 
Проектът ни "Силен старт за децата със специфични потребности" е насочен към деца, нуждаещи се от
специализирани дейности за стимулиране на развитието им поради увреждане, недоносеност, заболяване,
трудности в развитието и деца в ранна възраст с обучителни затруднения, с тревожни и депресивни разстройства,
аутизъм, дефицит на вниманието, психомоторна възбуда. С реализацията на този проект ще бъде закупено
допълващо оборудване в залата по психомоторика и ще се проведат специализирани терапевтични дейности за
деца с трудности и проблеми в развитието. 
За да отговорим качествено на нуждите на тези деца и техните семейства, през 2020 създадохме Център за
обществена подкрепа "Щастливо детство" и Дневен център "Развитие". Работата на експертите в тях дава активна
и стимулираща подкрепа на малки деца със специфични потребности, за да растат пълноценно и хармонично, а
техните родители и хората в родителска роля добиват увереност, че полагат най-добрата грижа за децата. 
Благодарение на дарената сума децата и специалистите ще могат да подобряват постигнатите резултати, като
използват развитийните и терапевтични възможности, които предоставя допълващото оборудване в залата по
психомоторика -меките модули, тактилните дискове, сензорната пътека, батутът, тежкото одеяло. С тяхна помощ
ще се прилагат иновативни подходи и терапевтични методи за постигане на баланс, координация, комплексна
сензорна стимулация, пространствена ориентация, творческо изразяване, включване в обща игра. Работата
включва родителите и предоставящите грижа, чиито способности, да подкрепят децата си в ежедневието, са
ключови за постигане на напредък в детското развитие. 
Набраните средства ще осигурят и специализирани терапевтични индивидуални дейности за деца с трудности и
проблеми в развитието, включително психомоторни занимания в залата по психомоторика, както и допълващи
групови дейности. С децата ще се работи по индивидуален план с логопед, психолог, специален педагог,
рехабилитатор, за да се стимулира и укрепи детето и да се създаде развиваща семейна среда. Така
специалистите ни ще подобряват когнитивното развитие, двигателните и говорните умения, пространствената
ориентация и координация на собственото тяло, психо-емоционалното състояние, способността за общуване и
себеизразяване. Заниманията ще допринесат за повишаване на самостоятелността на децата с увреждания и
специфични потребности при изпълняване на всекидневни дейности, за подобряване на качеството на живот и
изграждане на увереност за справяне с предизвикателствата на израстването. А чрез социализиращите дейности
децата ще могат да общуват с връстници, да се забавляват и придобиват нови знания и умения. Всичко това
улеснява процеса на интегриране и адаптация в детски градини и училища и доближава децата със специфични
потребности до връстниците им. 
Дарителската кампания "Избери, за да помогнеш" на Райфайзенбанк (България) стартира през 2009.
Оттогава ръководството и служителите на банката подкрепят общественозначими каузи в четири
направления: здравеопазване, социална сфера, култура и образование, екология, споделяйки вярата, че заедно

Заглавие: Проектът "Силен старт за децата със специфични потребности" получи близо 25 000 лева от
кампанията "Избери, за да помогнеш" 2021
Дата: 12.01.2022 23:55
Медия: Информационен портал за неправителствените организации
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допринасят за повече здрави деца, обгрижени възрастни хора, съхранени български традиции и опазени
природни забележителности. 

София, 13 януари 2022 г. – Kaufland България дари 40 000 лева на община Петрич за подпомагане на пострадали
при наводненията там в края на миналата година, както и на хора с увреждания и социално слаби жители на
общината. Средствата са под формата на ваучери за храна и вече са предоставени от общинската администрация.

В средата на декември миналата година проливни дъждове предизвикаха наводнения и причиниха сериозни
материални щети върху инфраструктурата и имоти на граждани в редица общини в южната част на страната. На
територията на община Петрич беше обявено бедствено положение дни, преди Kaufland България да открие своя
хипермаркет в града.

Първият хипермаркет на компанията в Петрич отвори на 15 декември 2021 г. с инвестиция от близо 19 милиона
лева, асортимент от близо 15 500 продукта и местен екип от 80 човека. Това е 61-ият хипермаркет на Kaufland в
България, а Петрич е 35-ият български град, в който веригата присъства.

Дарителството е част от цялостната политика за устойчиво развитие, която Kaufland България разгръща под
слогана "Действията носят промяната". Компанията работи последователно по проекти и инициативи с конкретен
принос в полза на хората и природата. За своята дългосрочна политика за корпоративна социална отговорност
Kaufland България е отличена с множество награди.

За Kaufland България

Kaufland е част от водещата европейска група в сектора на търговия на дребно Schwarz. В България компанията е
пазарен лидер с годишен оборот от близо 1,6 млрд. лева и един от най-големите работодатели в страната с екип
от близо 6 500 служители. Kaufland има 61 хипермаркета в 35 града с асортимент, надхвърлящ 20 000 артикула в
най-големите обекти. За времето от своето идване в България през 2006 г. до днес компанията се превръща в
значим фактор за стимулирането на националната и регионална икономика и инфраструктурата по места с
инвестиции от над 1,4 млрд. лева. Вижте повече на www.kaufand.bg

Новото издание на програма Call for Europe – В подкрепа на детството на Фондация УниКредит и УниКредит
Булбанк от днес ще приема предложения за проекти в подкрепа на децата на България. Тази година фонд от 40
000 евро ще бъде разпределен между три проекта като фокусът на програмата е "младежи и образование".
Неправителствените организации трябва да изпратят своите кандидатури до 31 януари 2022 на имейл
callforeurope@unicreditgroup.bg. 
Компетентно жури ще избере пет български проекта, които ще бъдат изпратени до Фондация УниКредит за
финално одобрение на три от тях, които да получат финансиране. Журито в България е в състав от специалисти от
гражданския и корпоративния сектор: Красимира Величкова, Директор, Български дарителски форум, Мария
Брестничка, Координатор мрежа, Национална мрежа за децата, Анна Адамова, Програмен директор, Български
център за нестопанско право, Екатерина Анчева, Директор Връзки с обществеността и комуникации, УниКредит
Булбанк и Диляна Стоянова, Старши мениджър "Спонсорства и събития", УниКредит Булбанк. Председател на
журито е Цветанка Минчева, главен изпълнителен директор, УниКредит Булбанк.
Условията за участие в програмата, както и всички документи, които е необходимо да се подготвят, са детайлно
описани на сайта на Call for Europe за България.
През първите две години на програмата имаше общо над 150 подадени проекта. Фондация УниКредит инвестира
150,000 лв. и подкрепи 11 организации, които активно работят с деца: "Да пораснеш е мисия 1" на Фондация
"Агапедия", Селективна училищна Програма за превенция на маладаптивни поведения" на Център за хуманни
политики, "Приятели на децата" на Асоциация "Първи юни", "Училище за моите финанси" на фондация "Подарете
книга", Love Guide Mobile App на Фондация "Лърн", "Когато родителите се разделят: как да подкрепим детето по
най-добрия начин" на Асоциация "Родители", "Малки истории за големи хора" на Лятна START академия 2020,
"Като в приказките" на Фондация "Джендър Алтернативи", "Забавно е, лесно е" на СНЦ Морски клуб "Приятели на
морето", "С катерачески умения към нови постижения" на Фондация "Конкордия България", "Мога сам" на
Сдружение "Дете и пространство". 

Заглавие: Kaufland България дари 40 000 лева на община Петрич
Дата: 13.01.2022 15:07
Медия: Sandanski1

Заглавие: Програма на Фондация УниКредит "Call for Europe – в подкрепа на детството" започва за трета
поредна година
Дата: 13.01.2022 16:12
Медия: Bglobal
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Фондация "Благотворител" е единствената организация, която помага за напредъка на деца, лишени от
родителски грижи. Те осигуряват стипендии на младежи от институциите, постигнали висок успех и с амбиции да
продължат да учат.

Отличниците са "самотни герои" в своята общност, казват благотворителите и затова подкрепят порива на тези
деца за доказване и развитие в последните класове. Успели са да открият ученици, които са изгубили и двамата си
родители и живеят в крайна бедност останали на грижите само на баба си, дядо си или далечен роднина. През
миналата година имат случай на дете, отглеждано от съсед, който е приел попечителството. Получили са истории,
в които учители и родители събират пари, за да помогнат на такива деца с топли дрехи и задължителните
помагала за училище, които обикновено родителите купуват.

12 са стипендиантите на фондация през тази година, от цялата страна. Средствата се изплащат 9 месеца, но от
Фондация "Благотворител" оказват не само финансова, но и морална подкрепа на младежите. Сред тях са Илияна
от Шумен и Николай от Русе. Русенецът Николай Нешев е завършил миналата учебна година с успех отличен 6.00.
Изпратил е грамоти за успешно представяне на олимпиади и конкурси. Изучава немски език и показва завидни
резултати от усвояването му. Благотворителите обещаха да представят всеки един от стипендиантите във фейсбук
страницата на фондацията и така да мотивират други младежи.

Как помагат на Илияна от Шумен и на десетки други деца без родителски грижи? Още за възможностите и
условията чуйте в интервюто на Христина Димитрова със Станислава Рашева - председател на Управителния
съвет на Фондация "Благотворител":

Той е от ромски произход и се е посветил на работата с етнически малцинства.

29-годишният Иван Иванов е Национален координатор на Мрежата за ранно детско развитие в ромска общност–
РЕЙН България, координирана от Фондация "Тръст за социална алтернатива". Организацията работи за
увеличаване на специалистите от и във ромската общност в сферата на услугите, насочени към деца.

"В основата и философията на повечето от нашите проекти е да подкрепяме и да развиваме успешни ролеви
модели в ромската общност, тъй като смятаме, че това допринася за развитието на общността като цяло. На база
на това беше разработен и този проект "Млади ромски педагози". Трета година по него успешно се развиват
представители от местните ромски общности и им се осигурява възможност за професионално развитие",
разказва Иванов, който е бил преподавател в 48 ОУ "Йосиф Ковачев" в София в рамките на програмата на
фондация "Заедно в час".

Малък е процентът на ваксинираните роми в "Лозенец"

Със Старозагорска област го свързва съвместната му работа по проекти със Сдружение "Свят без граници".

В деня, когато ромите празнуват, избрахме да ви срещнем с 29-годишния мъж, който е включен в класацията на
Форбс "30 под 30". Иванов не крие, че положителни примери като неговия личен, могат да бъдат заразни за
хората от ромската общност.

Какво още сподели той за Радио Стара Загора, чуйте в прикачения файл.

Младежите от Сдружението на олимпийските отбори по природни науки продължиха да доказват своите
способности пред целия свят, печелейки престижни медали. През 2021 г. постиженията им бяха доказани на 16

Заглавие: Стипендии за отличници
Дата: 14.01.2022 09:51
Медия: Радио Шумен

Заглавие: Успехът може да бъде заразен
Дата: 14.01.2022 10:52
Медия: Радио Стара загора

Заглавие: Операция "Жълти стотинки" подкрепя националните отбори по природни науки
Дата: 14.01.2022 13:08
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авторитетни състезания – международни, европейски и балкански олимпиади по химия, физика, информатика,
математика, биология, лингвистика, астрономия и астрофизика. В рамките на изминалата година българските
национални олимпийски отбори по природни науки спечелиха общо 79 медала, сред които 13 златни, 30 сребърни
и 36 бронзови, както и една почетна грамота.

За сравнение през 2020 г. броят на отличията е 53 (8 от които златни), а през 2019 г. - 76 медала (сред тях 12 са
златни). От 1959 г. насам, когато се провежда първата олимпиада - тази по математика, България е натрупала над
1100 отличия.

Българските национални се обучаваха, подготвяха и състезаваха в необичайна обстановка. Макар домакинствата
от Европа и Азия да бяха единствено виртуални, това не попречи на най-добрите ни ученици да представят
България изключително достойно. И въпреки че церемониите по откриване и награждаване се осъществяваха в
онлайн платформи, а медалите се доставяха по пощата - заслужените отличия говорят сами за себе си.

С тези световни признания българските ученици отново поставят страната ни на световната карта на бъдещите
надежди в сферите на различни научни дисциплини. За да продължат своето развитие и прогрес, зад тях застава и
най-голямата благотворителна инициатива на Vivacom – Операция "Жълти стотинки", чието 10-то издание тече в
момента и ще продължи до края на януари т.г. Събраните средства ще бъдат дарени на Сдружението на
олимпийските отбори по природни науки (СООПН). Те ще се използват за обучения, лабораторни занимания,
осигуряване на лектори, разработване на задачи и специализирана подготовка по съответните научни
дисциплини.

Средствата за сдружението се набират в касичките на Операция "Жълти стотинки", позиционирани в магазините
на Vivacom и в търговските обекти на партньорите на кампанията. Другите начини за дарение са, чрез изпращане
на SMS с текст DMS OLYMP на номер 17 777, през дигиталният портфейл Pay by Vivacom от меню "Изпрати", секция
"Дари с Pay by Vivacom" или директно на дарителската сметка на Сдружението на олимпийските отбори по
природни науки (СООПН) в Банка ДСК, IBAN: BG39STSA93000021807995.

"Изключително съм горда, че за поредна година българските младежи доказаха на света своите способности. На
почти всяко състезание има спечелено отличие, като има няколко специални момента, които заслужават
внимание - България запазва 5-ото място в света по общ брой медали по информатика, а отборът по биология
отбеляза най-големия си успех досега с два златни, един сребърен и един бронзов медал. Щастлива съм, че
заедно с Vivacom и всички дарители можем да насърчим и подкрепим успехите на тези интелигентни младежи с
Операция "Жълти стотинки", която вече над 10 години подкрепя социални каузи в името на деца и младежи", каза
Веселка Вуткова, директор "Корпоративни комуникации" на Vivacom.

Операция "Жълти стотинки" се реализира в партньорство с Българския дарителски форум и с подкрепата на
редица корпоративни и медийни партньори, които застават зад тази кауза.

КОМПАНИИ И ОРГАНИЗАЦИИ ИЗВЪН БДФ -
(БРОЙ НОВИНИ: 21)

"ПМБ Индъстрис" ООД направи ново дарение на МБАЛ-Пазарджик на стойност близо 9 хиляди лева. По волята на
дарителя със сумата от 8970лв. бяха закупени медицински апарати за две отделения. Кардиологично отделение
получи модерен шестканален ЕКГ апарат, а Отделението по нервни болести вече разполага с 4 нови пациентни
монитора . Това е второто дарение, което фирмата прави на болницата. "ПМБ Индъстрис" ООД бяха първите
дарители, които след началото на ковид пандемията през месец март 2020г. , дариха сумата от 10 000 лв. на МБАЛ
Пазарджик и ЦСМП Пазарджик, с които бяха закупени лични предпазни средства за медиците на първа линия.

"Нашата компания винаги е била обществено ангажирана затова за пореден път решихме да направим дарение
на областната болница в Пазарджик. За Коледно-новогодишните празници за нас е традиция да помагаме на
нуждаещите се и да отделяме средства за благотворителни инициативи", заяви управителят на фирмата Петър
Бончев.

Ръководството на МБАЛ-Пазарджик изказва най-сърдечни благодарности за полученото дарение от фирма "ПМБ
Индъстрис" ООД.

"Здравната система продължава да работи в изключително трудни времена. Диагностиката и правилното лечение
са много важни за болните. Благодарим Ви за дарената модерна апаратура. Благодарим Ви, че за втори път
правите голямо дарение за болницата и подпомагате работата на нашите медици. Всяка помощ за нас е от
изключително голямо значение. Благодарим за този жест на добрина и съпричастност", написа изпълнителният

Заглавие: "ПМБ Индъстрис" ООД направи голямо дарение на МБАЛ-Пазарджик
Дата: 07.01.2022 15:20
Медия: Vratsa GUIDE

https://novini.vratsa.eu/bg/pmb-indastris-ood-napravi-golyamodarenie-na-mbal-pazardzhik/


директор на МБАЛ-Пазарджик д-р Красимир Темнилов в благодарственото си писмо до управителя на "ПМБ
Индъстрис" ООД Петър Бончев.

Сдружение "Деветашко плато" създава в старата мелница в село Кърпачево "Селска бизнес академия".

Възстановената и ремонтирана сграда ще се превърне в учебен и културно – информационен център на
Деветашкото плато. Това става с финансовата помощ на фондация "Америка за България".

В центъра ще бъдат показани и елементи от старата мелница, както и изложба на Деветашкото плато, също и ще
покажем самия процес на превръщането на мелницата в център, имаме идеи да правим и пътуващи изложби за
красивите местности около Деветашкото плато.

Ще се правят също и обучения за месните предприемачи от областта, за да им се помогне чрез специалисти за
по-добро управление на бизнесите им. Първите обучения ще са безплатни.

Още по темата в звуковия файл.

Доброволческо събиране на книги по програма ABLE Mentor се провежда в Благоевград от месец декември, като
от 10 януари започва последният етап по проект "Дари книга, промени живот". Пунктът за събиране на книги е
Информационен център- Благоевград, а събраната литература ще бъде дарена на Социалните заведения на
територията на областния център. Всеки желаещ, ще има възможността да зарадва някого с любима книга,
литературна класика, докосваща поезия. Книги ще се приемат до 21 януари, включително.

Инициативата е на Невин Бошнакова, ученичка от XI клас в ПМГ "Акад. Сергей Корольов", съвместно с нейния
ментор Владислава Димитрова.

До 14 януари, книги може да бъдат оставяни и в сградата на Природо-математическата гимназия в града, както и в
залата на Градска художествена галерия.

Нека се обединим в социалния доброволчески проект и да зарадваме потребителите от социалните домове, като
им вдъхнем надежда, дарим усмивка и им покажем, че те не са забравени!

Придобиването й е от първостененно значение за извозване и лечението на спешните случаи, но и за
информационна кампания, посочват от Фондация "Animal Hope Bulgaria- Kazanlak" . До момента е събрана по-
малко от половината необходима сума, а за проекта научаваме от пост в социалната мрежа от името на
организацията:

"Скъпи приятели от близо и далеч, с радост и вълнение искаме да представим нашата нова идея -проект в помощ
на бездомните животни. След дълго търсене открихме подходящия автомобил – линейка, която ще
преоборудваме и лицензираме. Целта на линейката ще е да обикаля по далечните села, ромски махали и
училища и да изнасяме открити уроци за ползата от кастрациите, за законите, за хуманното отношение към
животните. Подготвяме информационни брошури достъпни както за възрастни, така и за деца. Надяваме се, че и
лекари доброволци ще се включат в проекта с извършването на полеви прегледи на животните обитаващи
дадената територия.

Заглавие: Сдружение "Деветашко плато" създава в стара мелница иформационен център
Дата: 07.01.2022 09:04
Медия: novini.site

Заглавие: Последният етап от проекта на "Дари книга, промени живот" към програма ABLE Mentor стартира в
Благоевград
Дата: 09.01.2022 11:42
Медия: Blagoevgrad eu

Заглавие: Близо 10 хиляди са нужни за закупуването на ветеринарна линейка
Дата: 10.01.2022 11:07
Медия: Телевизия Пресс
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Линейката ще участва и в кампаниите за кастрации, които ежегорно провеждаме. Много се надяваме да успеем да
я закупим тази линейка с ваша помощ. Цената и е възможно най-ниската, която успяхме да открием за подобни
коли но цялата сума е непосилна за нас ( 9500 лв). Към момента от собствени спестявания сме вложили 1800
лв,1500 лв имаме дарение от фондация СЕБЕПОЗНАНИЕ ОРФЕЙ , от приятелка 200 евро. С тях капарирахме. Ако
идеята ви допада и имате възможност да се включите ще сме благодарни".

IBAN: BG41FINV91501216131262

BIC:FINVBGSF

Първа Инвестиционна банка

Фондация Animal Hope Bulgaria- Kazanlak или PayPal : ivi_nedkova@abv.bg https://paypal.me/AnimalHopeKazanlak?
locale.x=en_US

DMS : ANIMAL HOPE на номер 17 777

Прегледи: 13 

В последните дни на изминалата година, Сдружение "Бъдеще за децата" получи огромно дарение от дрехи, игри и
играчки, консумативи от екипа на фирма Форт България ЕООД /Fourth Bulgaria Ltd./.

Тези дни пристигнаха още кашони с пелени за еднократна употреба, адаптирани млека, каши и пюрета на
стойност 2500 лв. Получените дарения ще бъдат причислени към Фонда на "Акция Детски Свят" благодарение, на
който екипa подпомага и подкрепя деца и семейства попаднали в трудна ситуация или са крайно нуждаещи се и
живеещи в лоши условия.

"Кампанията "Акция Детски свят" благодарение, на която се запознахме и част от служителите на Форт България
ЕООД се реализира в подкрепа на социалните услуги – Център за обществена подкрепа, социална услуга за
терапия и рехабилитация, Детска къща в с. Горно Черковище, както и за деца и семейства, за които сме получили
сигнал от граждани.
Благодарим ви, мили хора! Благодарение на вас, ще успеем да помогнем на много дечица да бъдат със своите
родители, ще подадем заедно ръка на много родители, които в момента търсят изход!

Желаем ви, здраве, лични и професионални успехи!", споделят от сдружението.

Дни след началото на 2022 година приключи традиционният благотворителен базар на Дневен център за деца и
младежи с увреждания "Милосърдие", обслужван от Каритас Русе. Той беше разположен във фоайето на
химермаркет "ХоумМакс" и предлагаше различни картини, глинени произведения, украшения,бижута, ръчно
изработени от децата в Центъра, заедно с подкрепата на специалистите работещи с тях. 
Тази година събраната сума е на стойност 678 лева и тя ще бъде използвана за закупуването на тангентор за
подводна рехабилитация на деца с физически затруднения.
Добрите дела насочени към Центъра продължиха с поредното дарение по Операция "Плюшено мече". "Пейсейф
България" ЕООД предоставиха прахосмукачка в подкрепа на работата на Дневния център. Две млади дами от
екипа на фирмата пътуват из различни български градове и доставят лично пожеланите подаръци. 
Екипът на Дневен център "Милосърдие" изразява своята сърдечна благодарност към всички включили се
дарители.
АРЕНА 

Заглавие: Ново голямо дарение получи Сдружение "Бъдеще за децата"
Дата: 10.01.2022 11:01
Медия: Казанлък

Заглавие: Каритас получиха дарение и събраха 678 благотворителни лева
Дата: 10.01.2022 11:31
Медия: Arena media

Заглавие: Обявен е конкурс за финансиране на проекти за селски туризъм в Северна България
Дата: 10.01.2022 11:56
Медия: БТА
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Северна България - селски туризъм - конкурс
Обявен е конкурс за финансиране 
на проекти за селски туризъм 
в Северна България
София, 10 декември /Людмила Спасова, БТА/
Обявява се конкурс за финансиране на проекти за развитие на селски туризъм в Северна България. Конкурсът се
провежда от Фондация "Америка за България" в партньорство с Посолството на Италия, Италианската търговска
агенция, фондация "LocalFood.bg/Пендара", сдружение "Деветашко плато" и "Травентурия" ООД, съобщиха от
Фондация "Америка за България". Конкурсът е продължение на усилията на фондацията да подпомогне
развитието на Северозападна България и поречието на река Дунав като привлекателни туристически дестинации
с активни и жизнени местни общности, запазени традиции и икономически растеж. 
Италия е една от страните в Европа с най-развит селски туризъм, който е притегателна сила за милиони туристи
годишно от цял свят. Фондацията се радва, че ще има възможност да си партнира с Италианското посолство в
България, Италианската агенция за търговия и инвестиции и останалите партньори, които ще допринесат с
богатия си опит в тази сфера при провеждането на конкурса, се посочва в съобщението. 
Одобрените проекти ще получат финансиране до 25 000 лева за дейности, които привличат туристи и развиват
местните икономики, като посещения и престой с преживявания във ферми, кулинарни и занаятчийски турове,
демонстрации за правене на храни, организиране на регулярни фермерски пазари с местни продукти и др., както
и достъп до опита и добрите практики на партньорските организации в областта на селския туризъм.
Поканата е отворена към кандидати от цялата страна, но задължително условие е проектните предложения да
предлагат туристически продукти и преживявания на територията на поне една от следните области в Северна
България - Видин, Монтана, Враца, Ловеч, Плевен, Габрово, Велико Търново, Русе, Търговище, Разград, Шумен,
Силистра и Добрич.
Крайният срок за подаване на кандидатури е 15 февруари т.г. чрез страницата на конкурса: https://us4bg.org/bg/rfp-
tur-agritourism-2022/. 
На този адрес могат да бъдат намерени и подробности за процедурата и критериите за кандидатстване. На 19
януари ще се проведе разяснителен уебинар на фейсбук страницата на Фондация "Америка за България".
/РИ/ 

Първият етап от ремонта на варненския зоопарк приключи и сектор "Хищници", подобект "Големи котки", вече е
напълно обновен. Такъв мащабен ремонт не е извършван от основаването на зоопарка през 1961 г., обясни
директорът Иванка Стоянова. По думите й за първи път зоопарк в България се финансира от Фонда за градско
развитие за Северна България, като общата стойност на ремонтните дейности е 1,2 млн. лв.

В сектор "Хищници" са изградени нови външни местообитания, с осигуряване на близка до естествената среда за
животните - сух ров, скали с водопад и езеро, големи дънери, озеленяване и платформа за почивка и наблюдение.
Лъвчетата Симба и Косара и тигрицата Мария вече са в обновените си домове и се чувстват много добре, обясни
Стоянова. Тя посочи още, че е готов инвестиционният проект "Реконструкция и модернизация на зоопарк - Варна,
етап II: Подобект "Местообитания вълци и средно големи котки". Предстои издаване на разрешение за строеж и
избор на изпълнител за строително-монтажните работи.

От 2007 г. зоопаркът изпълнява ролята на Спасителен център, където се полагат специализирани грижи и
възстановяване на ранени и бедстващи диви животни с последващо освобождаване на оздравели индивиди в
техните естествени местообитания. През 2021 година там са били приети 82 броя животни от класове птици,
бозайници и влечуги. Към настоящия момент в природата са освободени 31 животни. Някои от най-интересните
представители, пуснати на свобода, са обикновен осояд и малък креслив орел - пуснати в района на природен
парк "Златни пясъци"; шипоопашати и шипобедрени костенурки – освободени в подходящите за видовете
местообитания около Варна, след консултации с Фондация "Геа Челония"; 8 патета червен ангъч и 1 бял ангъч,
пристигнали като осиротели патенца, а три месеца по-късно освободени с помощта на природозащитен център
Пода, Бургас, като са имали имали възможност да се причислят към ятата от вида си по време на миграционния
път. На свобода са и няколко черни бързолета и градски лястовици, за които са полагани денонощни грижи по
изхранването им, след като са паднали от гнездата си. Домашна кукумявка и черношипа ветрушка, бели щъркели и
малък кафяв прилеп, също са освободени. 
За втора поредна година Спасителният център към Зоопарка спечели финансиране от ПУДООС на стойност 19
113,12 лв. Средствата са изразходвани за ремонтиране на сградата - за смяна на дограма, мазилки,
хидроизолация на водни басейни, обясни още Иванка Стоянова.

Заглавие: Лъвчетата и тигрицата вече имат обновени домове в зоопарка
Дата: 10.01.2022 13:50
Медия: Лайф Варна
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Социалното радио Брайл ФМ е проект на Фондация за информационен обмен "Равностойно партньорство".
Радиото съществува от 7 години. Владислав Кацарски и съпругата му Анелия Велинова са основатели на Брайл
ФМ.

"Има моменти, в които човек се чуди каква е тази стена пред него", каза за БНР Анелия Велинова, която твърди,
че не са се преклонили пред трудностите с Кацарски.

В предаването "Нощен хоризонт" Владислав Кацарски допълни:

"Аз не исках да правя това радио, защото си давах сметка за какъв къртовски труд става въпрос и какво
възвишение трябва да изкачиш, за да направиш сериозно радио – културна единица".
Новата идея на Анелия Велинова и Владислав Кацарски е да създават радиотеатър с млади артисти.

"Работа с малки деца, неща, които са в голяма степен възпитаващи на вкус, култура, добро отношение към света",
каза Анелия Велинова.

Скоро излезе книга с нови стихотворения на Владислав Кацарски – "Бленувани залези":

"Няма нещо, което да си затворя очите и да е толкова крилато и ефирно".

Повече можете да чуете в звуковия файл.

През ноември 2019 година в читалище "Пенчо Славейков" в София беше представена книгата на Владислав
Кацарски "Загърбената земя". Сборникът с новели се издава на хартиен носител за зрящи и на брайл, има и свой
аудио и електронен вариант.

"Има пътека до милостта и много трудно се стига до нея, но когато стигнеш до нея, тогава си много щастлив, защото
голяма работа, голяма широта е това да стигнеш до милостта. Когато стигнеш до нея, си пречистил много неща в
душата си и си простил на себе си първо и тогава на всички други. А когато си простил на всички други, тогава си
постигнал много нещо. Тогава си се изкачил малко под небето. На небето не може. Малко под небето, за да усетиш
вкуса на синевата." Това казва Владислав Кацарски, бивш председател и заместник-председател на Съюза на
слепите в България, съосновател на социалното радио Брайл FM.

Бисера е почти на 6 годинки, но едва от няколко месеца тя има свое семейство. Истинско семейство, което да я
приема такава, каквато е, да я обича и подкрепя. 
Нейни родители от скоро са Вера и Борил. И въпреки, че Бисера е родена от друга жена, че не е била в коремчето
на Вера, тя се е родила в нейното сърце! И в душата на нейния татко Борил. Двамата съпрузи преминават през
много препятствия, за да имат свое дете, но така и не успяват, накрая решават да осиновят. 
В края на 2020 година двамата се срещат с малката Бисера, която по онова време се отглежда в приемно
семейство. 
Детето е родено от поредна не проследявана бременност на биологичната майка. Изоставено е веднага след
раждането с името Бисерка. Престоява в медицинско заведение няколко месеца, а след това е настанено за
временно отглеждане в център за настаняване от семеен тип. По-късно мярката за закрила е променена и детето
е настанено в приемно семейство. 
След осиновяването родителите решават да променят името на момиченцето от Бисерка на красивото Бисера
като запазват основното му значение от уважение към детето и защото знаят, че името е важно за всеки човек и е
значима част от идентичността му. 
В началото новосформираното семейство има, макар и кратки, мигове на споделеност. Но скоро осиновителите
започват да забелязват редица специфики в поведението и психо-емоционалното състояние на Бисераа. Тя
говори неразбираемо, има инатливо поведение, често не спазва зададените рамки. Проявява агресия и
автоагресия – самонаранява се, скубе си косата, гризе си ноктите, хапе се. Сякаш иска да се самоунищожи, да
унищожи и целия свят около себе си, който до скоро е бил така враждебен. Макар вече да е в любяща семейна
среда, Бисера непрекъснато унищожава – мебели, играчки…всичко, което попадне на пътя й. Раздира дори
любимите си дрехи. Вера и Борил забелязват, че детето им рисува, но сякаш картини от филм на ужасите. Рисува
човешки фигури, а след това ги задрасква, рисува сцени на смърт и насилие. Бисера често сънува кошмари, спи
неспокойно, свива се на кълбо в леглото, плаче, тръшка се и не иска да остава сама в тъмното. В началото детето
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често отказва да се храни. Отблъсква всички топли ласки на своята майка, а баща си игнорира напълно – сякаш
той не съществува. 
Всичко това поражда много страхове и тревоги у Вера и Борил и те търсят съдействие и подкрепа в Отдел "Закрила
на детето", откъдето ги насочват към ЦОП "Щастливо детство". Така двамата изплашени родители се срещат с
психолога Катерина Ковачева. 
На първата среща с майката, Катерина установява, че тя е изключително любяща, грижовна и търпелива. Но и
много изплашена. Страхува се не само от предизвикателното поведение, но и за здравето и живота на детето. Тъй
като е интелигента и осъзната жена, Вера разбира, че психо-емоционалното състояние на детето е в резултат на
всички травми, случили се в хода на развитието на му. Разбира и че осиновяването е поредна промяна за малката
Бисера, която макар и за добро, носи много напрежение и страх от неизвестното. Тя очаква и е готова да следва
насоките на специалиста в името на това момичето да бъде подкрепено и да успее да преодолее всички болки.
Катерина предлага и родителите довеждат детето в Комплекса за ранно детско развитие на фондация "За Нашите
Деца". На първата среща Катерина предлага на Бисера да рисува. Тя ентусиазирано се съгласява, но това, което
рисува е плашещо – кървава сцена, сякаш от филм на ужасите. Детето представя през въображаеми образи
историята на живота си, в която главните герои са "лоши", навсякъде "мирише", опасности дебнат от всякъде, а
възможности за спасение сякаш липсват. 
Но най-страшното е, че в този момент у Бисера няма никакви емоции. Дори след като разказът й приключва, тя
рязко спира и казва на Катерина: "Хайде да играем!"…Сякаш нищо кой знае какво не се е случило. И двете
играят…Вече няколко месеца Бисера идва всяка седмица със своите родители, за да играе с нашия психолог.
Игрите първоначално пресъздават сцени на смърт и насилие. Често Бисера избира да убива и да обезглавява
куклита. А домът й не е сигурно място, защото често е нападан и ограбван от крадци. Така, през играта детето
пресъздава по символичен начин всичко, което е преживяло. Психологът дава възможност на Бисера да
проиграва и режисира собствения си живот, така постепенно напрежението намалява и детето започва да се
чувства по-спокойно по време на психологическите сесии. Момиченцето чака с нетърпение срещите с Катя и
винаги й носи изненади – сякаш в знак на благодарност. Играта протича спокойно и по конструктивен начин. И
понеже срещите вече протичат по съвсем различен начин, промяната е налице. Родителите споделят с психолога
Катерина Ковачева, че детето им все по-рядко унищожава мебелите и играчките вкъщи, автоагресивните прояви са
значително по-редки, а речта е по-гладка и лесно разбираема. Детето вече приема разнообразна и вкусна храна –
вкъщи и в детската градина. Благодарение на топлите отношения между родители и дете, Бисера вече приема и
дори търси майчините ласки, а към Борил се обръща с топлото "тате". 
Случаят в ЦОП "Щастливо детство" продължава да е активен, работи се за цялостно преодоляване на негативния
ефект от преживените травматични събития. както и за по-добра емоционална регулация у детето, така че то да
умее да разпознава, назовава и владее чувствата си. Работи се за израждане на стабилна връзка между родители
и дете, както и за цялостна подкрепа в развитието на Бисера. 
Периодично се реализират и срещи с родителите на детето, за да бъдат подкрепяни в родителската им роля.
Дават им се насоки как да откликват на потребностите на детето и как да се справят с предизвикателните ситуации
в домашна среда. 
Вера и Борил се справят и преодоляват предизвикателствата в грижите за Бисера, благодарение на
подкрепата на екипа на фондация "За Нашите Деца", но и благодарение на вярата на нашите съмишленици
от  The Human Safety Net  и  Дженерали България, които инвестират в развитието на нашите услуги за ранно
детско развитие.  

КОНКОРДИЯ България ще води децата на върховете Ком, Мусала и Черни връх Дарителската кампания "Да
помогнем на деца в риск да изкачат своите върхове!" се проведе онлайн на platformata.bg и dmsbg.com в периода
ноември – декември 2021 г. като част от инициативата #ЩедриятВторник. За кратък период от време успяхме да
привлечем много съмишленици за нашата кауза, които повярваха в нейната сила и направиха дарения, които
многократно надминаха заложената цел от 2700 лв. Общата стойност на събраните средства е 4843 лв., 1930 лв.
от тях бяха събрани в Коледния благотворителен базар на Био магазин ЗЕЛЕН. Получихме подкрепа и от много
медии, Фейсбук групи, Инстаграм инфлуенсъри, спортисти, любители на планината и природата, спортни и
природо-защитни организации, с което постигнахме голяма популярност. 
Всеки, дарил над 100 лв. в дарителската кампания, получи картина, нарисувана от децата, които подкрепяме.
Повечето от нарисуваните върхове и планински кътчета децата не бяха виждали и са нарисували благодарение на
въображението и таланта си, разказите на колегите ми за планините и заради мечтата си да погледнат отгоре.
Дарихме 8 картини, които много впечатлиха своите получатели и вече красят домовете и работните им места. 
Нарекохме своята кауза "3 прехода, 3 преодоляни трудности, 3 върха" и с нея искаме да покажем на деца с
различни затруднения, че няма невъзможни неща и че изкачването на върховете е само крайната цел. По-важен е
извървеният път и постигнатото развитие: желанието да бъдат различни, да направят нещо вълнуващо и
невъзможно в очите на другите, да вярват в себе си и в човека, който ги подкрепя, да проявят постоянство и
упоритост и да следват целите си. 
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По-важен е извървеният път и постигнатото развитие: подготовката за изкачването, възможността да направят
нещо вълнуващо и невъзможно в очите на другите, да вярват в себе си и в човека, който ги подкрепя, да проявят
постоянство и упоритост и да следват целите си. 
Много благодарим за милите и окуражителни думи на хората, които ни подкрепиха. Ето част от тях: 
"Продължавайте да правите добро. То е безценно." "Радвам се, че имам възможността да участвам в такава
смислена и красива кауза." "Несъмнено това ще даде на децата много сила, която не биха получили по друг
начин." "Ще се радвам да помогна и по други начини, ако е необходимо." Избрахме вашата кауза, защото аз
самата прекарвам много голяма част от свободното си време в планината, знам колко е зарeждащо и искам
повече хора да го усетят. Каузата Ви ме докосна." "Страхотна кауза. Май не съм попадал на по-смислена
напоследък." 
Изкачванията на върховете Ком, Мусала и Черни връх сме планирали за пролетта и лятото на 2022 г. Дотогава
заедно с децата ще се подготвяме, за да повярват в собствените си сили и способности и да постигнат
набелязаните цели. Те вече нямат търпение да го направят! Мечтаят да се покатерят високо и да си кажат
#Азсъмвърхът! 

Пазарджик. Фирма от Пазарджик направи ново дарение на МБАЛ-Пазарджик на стойност близо 9 хиляди лева.
Това съобщиха от лечебното заведение. По волята на дарителя със сумата от 8970 лв. бяха закупени медицински
апарати за две отделения. Кардиологично отделение получи модерен шестканален ЕКГ апарат, а Отделението по
нервни болести вече разполага с 4 нови пациентни монитора. Това е второто дарение, което фирмата прави на
болницата. "ПМБ Индъстрис" ООД бяха първите дарители, които след началото на ковид пандемията през месец
март 2020г. , дариха сумата от 10 000 лв. на МБАЛ Пазарджик и ЦСМП Пазарджик, с които бяха закупени лични
предпазни средства за медиците на първа линия.
"Нашата компания винаги е била обществено ангажирана затова за пореден път решихме да направим дарение
на областната болница в Пазарджик. За Коледно-новогодишните празници за нас е традиция да помагаме на
нуждаещите се и да отделяме средства за благотворителни инициативи", заяви управителят на фирмата Петър
Бончев. Ръководството на МБАЛ-Пазарджик изказва най-сърдечни благодарности за полученото дарение от
фирма "ПМБ Индъстрис" ООД.
"Здравната система продължава да работи в изключително трудни времена. Диагностиката и правилното лечение
са много важни за болните. Благодарим Ви за дарената модерна апаратура. Благодарим Ви, че за втори път
правите голямо дарение за болницата и подпомагате работата на нашите медици. Всяка помощ за нас е от
изключително голямо значение. Благодарим за този жест на добрина и съпричастност", написа изпълнителният
директор на МБАЛ-Пазарджик д-р Красимир Темнилов в благодарственото си писмо до управителя на "ПМБ
Индъстрис" ООД Петър Бончев.

За десета поредна година "Торготерм" АД ще дари книги от продукцията на издателство "Захарий Стоянов" на
Регионална библиотека "Ем. Попдимитров".

Някои от най-значимите заглавия ще бъдат представени от директора на издателството Иван Гранитски в
присъствието на техните автори. Кюстендилци ще имат възможност да се срещнат с проф. Ивайло Мирчев, проф.
Иван Маразов и художника Владимир Пенев.

Към дарението са включени и близо 300 книги, част от личната библиотека на Любомир Левчев. Събитието ще се
проведе на 13.01.2022 г. от 11 часа в отдел "Изкуство" намиращ се на ул. Любен Каравелов №1.

От Регионална библиотека "Ем Попдимитров" са подготвили и излъчване на Youtube канала и официалната
страница във Facebook.

Заглавие: Фирма от Пазарджик направи второ дарение на МБАЛ-Пазарджик на стойност близо 9 хиляди лева
Дата: 10.01.2022 10:09
Медия: Информационна агенция "Фокус"

Заглавие: Регионалната библиотека ще получи дарение
Дата: 10.01.2022 17:21
Медия: Кюстендил инфо

Заглавие: Желаещите да станат учители могат да кандидатстват до 15 март по програмата "Заедно в час"
Дата: 11.01.2022 14:32
Медия: Mediapool

http://www.focus-news.net/news/2022/01/10/2927214/firma-ot-pazardzhik-napravi-vtoro-darenie-na-mbal-pazardzhik-na-stoynost-blizo-9-hilyadi-leva.html
https://www.kustendil.info/novini/16695-regionalnata-biblioteka-shte-poluchi-darenie
https://www.mediapool.bg/zhelaeshtite-da-stanat-uchiteli-mogat-da-kandidatstvat-do-15-mart-po-programata-zaedno-v-chas-news330960.html


До 15 март 2022 г. е последната възможност на желаещите да станат учители по програмата "Нов път в
преподаването" на фондацията "Заедно в час", съобщиха от организацията.

Програмата за професионално и лидерско развитие вече 11 години обучава и подкрепя силно мотивирани хора с
или без предишен педагогически опит да работят като учители и да допринасят за успеха на всички ученици в
България.

"Нов път в преподаването" вече се прилага в цялата страна - в разнообразен профил от училища.

Кандидатстването става на сайта zaednovchas.bg, като бъдещите учители преминават през три етапа на подбор,
преди да получат предложение за участие в програмата.

"Нов път в преподаването" предлага на участниците специализирано обучение, подкрепа от ментор, намиране на
позиция в училище, учителска правоспособност (ако участниците нямат такава), възможности за кариерно
развитие, полезни ресурси, професионални контакти и силни приятелства.

Всички обучения, включени в програмата, непрекъснато се адаптират за нуждите на новите учители, като от 2020 г.
има и специални модули за ефективно преподаване в онлайн среда.

Допълнителните възможности за съвременно обучение и подкрепата през двете години на програмата
провокират все повече хората с педагогическо образование (наскоро завършили студенти по педагогика или
педагози, които дълго време не са работили в училище) също да кандидатстват за програмата.

От началото на тазгодишната кампания за нови учители през септември 2021 г. вече над 4000 души са проявили
интерес към "Нов път в преподаването".

По традиция най-много кандидати за учители има от големите градове на страната - София, Пловдив, Варна,
Бургас и Стара Загора, които са завършващи студенти и млади професионалисти с до 10 години професионален
опит.

Освен от педагози, засилен интерес проявяват и кандидати, завършили икономически и технически специалности,
което е новост в сравнение с предходни години. Част от икономическите специалности позволяват квалифициране
на кандидатите като учители по математика. Последните години това е един от предметите, за които има
повишено търсене и недостиг на преподаватели в цялата страна.

Всички кандидати за програмата "Нов път в преподаването" преминават през три етапа на подбор, преди да
получат предложение за участие в нея.

Няма изискване кандидатите да имат учителска правоспособност. Ако нямат такава, одобрените участници
придобиват квалификация в рамките на програмата.

Необходими са завършена минимум бакалавърска степен до 1 септември 2022 г., желание за работа за успеха на
всички ученици и готовност за работа като учител на пълен работен ден за минимален период от две години.

По програмата се търсят учители за цялата страна. Назначенията в училище зависят от наличните позиции в
училищата и от профила на участниците в програмата.

През учебната 2021/2022 година над 150 учители от програмата работят в 89 училища партньори в 20 области на
страната - Бургас, Благоевград, Варна, Велико Търново, Враца, Добрич, Ловеч, Монтана, Пазарджик, Плевен,
Пловдив, Разград, Русе, Силистра, Сливен, София-град, София-област, Стара Загора, Търговище и Шумен.

Фондацията "Заедно в час" работи за това всяко дете в България да има достъп до качествено образование -
независимо от това къде живее, кое училище посещава и какви са финансовите възможности на родителите му.

Със събраните средства УНИЦЕФ, заедно с Министерство на образованието и партньори, ще доразвие и
надгради първата приобщаваща дигитална образователна платформа в страната
225 255 лева бяха дарени в подкрепа на кампанията "Образование за всяко дете" от клиентите на всички 45
супермаркета ФАНТАСТИКО в периода 2 декември 2021 г. - 5 януари 2022 г. За изключително високия резултат на
кампанията много важна роля имат и над 700-те касиери в супермаркетите, които се включиха всеотдайно в
общата кауза на УНИЦЕФ и ФАНТАСТИКО за по-достъпно и пълноценно образование за децата със специални

Заглавие: Клиентите на търговска верига ФАНТАСТИКО дариха 225 255 лева за достъпно и качествено
образование за децата със специални потребности
Дата: 11.01.2022 23:55
Медия: Информационен портал за неправителствените организации

https://www.ngobg.info/bg/news/125399-%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D1%8A%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0-%D1%84%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%B0-225-255-%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-.html


потребности. От тяхно име благодарствен сертификат прие Ния Апостолова – касиерът, успял да вдъхнови най-
много клиенти да помогнат с дарение. 
Със събраните средства УНИЦЕФ, заедно с Министерство на образованието и науката и партньори, ще доразвие и
надгради първата приобщаваща дигитална образователна платформа в страната www.podkrepime.mon.bg, чието
създаване започна през 2020г. Децата със специални образователни потребности (СОП) в системата на
предучилищното и училищното образование са над 26 000. Всички те се нуждаят от персонализирано обучение,
съобразено със специфичните им потребности, както и от подходяща и добре планирана подкрепа за личностното
им развитие. Платформата предоставя безплатни образователни и терапевтични ресурси в подкрепа на децата,
като в същото време осигурява пространство на специалистите в сътрудничество с учителите и родителите, да
планират и реализират работата с всяко дете на базата на индивидуален и диференциран подход. Тя разширява
възможностите на децата със СОП за допълнителна подкрепа в цялата страна, особено в условия на пандемия.
Платформата е интегрирана в цялостната база с ресурси на Министерството на образованието и науката.
"Искам да изразя искрената ни благодарност към клиентите и служителите на ФАНТАСТИКО за тяхната
щедрост и ангажираност към осигуряването на приобщаващо и качествено образование за всяко дете. С
предизвикателствата, пред които е изправен светът днес, колективните, координирани и продължителни
действия са от решаващо значение за благосъстоянието на децата. Благодарим ви, че сте наш верен
партньор!" - заяви Кристина де Бройн, представител на Детския фонд на ООН в България.

"Благодарим на нашите клиенти, които подкрепиха инициативата "Образование за всяко дете"! Благодарим
и на всички наши колеги, които проведоха кампанията в супермаркетите на веригата. Резултатът ни прави
истински щастливи. Вярваме, че първата приобщаваща дигитална образователна платформа
www.podkrepime.mon.bg е проект, който ще подпомогне образователния процес за хиляди деца. Благодарим
на УНИЦЕФ България и всички експерти, с чиито усилия платформата вече е факт, а развитието й
предстои." - заяви Светослав Гаврилов, изпълнителен директор на търговска верига ФАНТАСТИКО. 

Българският форум на бизнес лидерите (БФБЛ) напомня, че все още може да кандидатствате в Годишните
награди за отговорен бизнес 2021. Най-авторитетният национален конкурс за корпоративна социална
отговорност и устойчиво развитие е отворен за номинации, а в състезанието могат да се включат всички компании
у нас независимо от размер, сектор, местоположение и дали са членове на БФБЛ. 
Целта на Наградите е да отличат най-добрите корпоративни проекти със значимо въздействие върху хората,
обществото и природата. Новост в актуалното издание е категорията "Многообразие на работното място" – част от
усилията на БФБЛ като учредител на Хартата на многообразието в България да насърчи равенството и социалното
приобщаване в работна среда. 
Отговорните компании могат да се самономинират или да бъдат номинирани от своите партньори от
неправителствения сектор, комуникационни агенции, агенции за подбор на персонал и др. Срокът за
кандидатстване е 15 януари 2022 г., такса за участие няма, а всички подробности са на уебсайта на БФБЛ
www.bblf.bg.
Годишните награди за отговорен бизнес за 19-а поредна година ще отличат обществените ангажименти на частния
сектор в седем категории: "Инвеститор в обществото", "Инвеститор в знанието", "Инвеститор в околната среда",
"Инвеститор в човешкия капитал", "Маркетинг, свързан с кауза", "Най-добра социална политика на малко и средно
предприятие" и "Многообразие на работното място".
Всички подадени проекти се състезават и за специалната награда Еngage за принос на служителите към
определена кауза или социалнозначима инициатива на компанията.
С участието си в Наградите компаниите се включват и в националната КСО платформа, която БФБЛ поддържа на
уебсайта си със социалнозначими програми и инициативи, осъществявани през годините в България.
Кандидатурите ще бъдат оценени от независимо жури от признати експерти в различни области, а победителите и
финалистите ще бъдат обявени през март 2022 г. в София. 

Казанлъшката фондация "Animal Hope Bulgaria-Казанлък" с нова идея-проект в помощ на бездомните животни.
Екипът иска да закупи подходящият автомобил - линейка, която да преоборудва и лицензира, но се нуждае от
нашата финансова помощ.

Целта на линейката ще бъде да обикаля по далечните села, ромски махали и училища и да учи и разяснява
ползата от кастрациите на дворните и домашните животни, законите и хуманното отношение към тях. Подготвени
са и информационни брошури достъпни, както за възрастни, така и за деца.

Заглавие: Кандидатствайте в Годишните награди за отговорен бизнес 2021
Дата: 11.01.2022 23:55
Медия: Информационен портал за неправителствените организации

Заглавие: Animal Hope-Казанлък събира средства за линейка за животни
Дата: 12.01.2022 12:19
Медия: Казанлък

https://www.ngobg.info/bg/news/125398-%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B5-%D0%B2-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%88%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD-%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-2021.html
https://www.kazanlak.com/news-35741.html


Екипът на фондацията се надява, че и лекари доброволци ще се включат в проекта с извършването на полеви
прегледи на животните, обитаващи дадената територия. За жалост кастрации в линейката няма да може да се
извършват.

"Практиката е позната в Европа, в някои страни дори линейките за животни са преобразувани в мобилни клиники,
в които се извършват кастрации на място. За жалост, за да бъде превърната тази линейка в мобилна клиника са
нужни законови промени. "През 2011 година закона е позволява да има мобилни клиники в България, но към
момента е отменена тази точка от закона и дори понятието "мобилна клиника" не съществува у нас.", поясни
Недкова.
Линейката ще участва и в кампаниите за кастрации, които ежегодно се провеждат всяка пролет и есен.

"Много се надяваме да успеем да я закупим тази линейка с ваша помощ. Цената и е възможно най-ниската, която
успяхме да открием за подобни коли, но цялата сума е непосилна за нас - 9500 лв.", допълва екипът на
фондацията.

Към момента автомобилът е капариран, чрез собствени спестявания на фондацията в размер на 1800 лв., 1500
лв. дарение от фондация "Себепознание орфей", и 200 евро дарение от приятели.

Ако чувствате каузата близка и сте съпричастни можете да подпомогнете каузата със средства:

IBAN: BG41FINV91501216131262
BIC:FINVBGSF
Първа Инвестиционна банка
Фондация Animal Hope Bulgaria - Kazanlak

PayPal: ivi_nedkova@abv.bg

DMS: ANIMAL HOPE на номер 17 777

Конкурсът за компании с кауза на БФБЛ е отворен до 15 януари

Българският форум на бизнес лидерите (БФБЛ) напомня, че все още може да кандидатствате в Годишните награди
за отговорен бизнес 2021 – най-авторитетния национален конкурс за корпоративна социална отговорност и
устойчиво развитие. В състезанието могат да се включат всички компании у нас независимо от размер, сектор,
местоположение и дали са членове на БФБЛ.

Целта на Наградите е да отличат най-добрите корпоративни проекти със значимо въздействие върху хората,
обществото и природата. Новост в актуалното издание е категорията "Многообразие на работното място" – част от
усилията на БФБЛ като учредител на Хартата на многообразието в България да насърчи равенството и социалното
приобщаване в работна среда.

Отговорните компании могат да се самономинират или да бъдат номинирани от своите партньори от
неправителствения сектор, комуникационни агенции, агенции за подбор на персонал и др. Срокът за
кандидатстване е 15 януари 2022 г., такса за участие няма, а всички подробности са на уебсайта на БФБЛ
www.bblf.bg.

"С ежегодния конкурс ние от БФБЛ се стремим да насочим вниманието към компании и брандове с кауза, които
последователно и ефективно развиват и подкрепят проекти с положителен ефект върху хората, природата и
обществото. Вярваме, че техните усилия заслужават да бъдат популяризирани, а най-успешните им инициативи –
отличени, и че така можем да мотивираме и следващото поколение лидери да последва добрия им пример", каза
председателят на БФБЛ Левон Хампарцумян.

Годишните награди за отговорен бизнес за 19-а поредна година ще отличат обществените ангажименти на частния
сектор в седем категории: "Инвеститор в обществото", "Инвеститор в знанието", "Инвеститор в околната среда",
"Инвеститор в човешкия капитал", "Маркетинг, свързан с кауза", "Най-добра социална политика на малко и средно
предприятие" и "Многообразие на работното място".

Всички подадени проекти се състезават и за специалната награда Еngage за принос на служителите към
определена кауза или социално значима инициатива на компанията.

С участието си в Наградите компаниите се включват и в националната КСО платформа, която БФБЛ поддържа на
уебсайта си със социално значими програми и инициативи, осъществявани през годините в България.

Заглавие: Кандидатстването за Годишните награди за отговорен бизнес 2021 е отворено
Дата: 12.01.2022 16:05
Медия: Economy.bg

https://www.economy.bg/business/view/49151/Kandidatstvaneto-za-Godishnite-nagradi-za-otgovoren-biznes-2021-e-otvoreno


Кандидатурите ще бъдат оценени от независимо жури от признати експерти в различни области, а победителите и
финалистите ще бъдат обявени през март 2022 г. в София.

БФБЛ е лидерски форум от организации със споделени ценности, чиято мисия е да създават стойност за
обществото по отговорен, прозрачен и етичен начин. Приобщаваме ключови лидери от политиката, бизнеса,
дипломацията, неправителствения сектор и медиите, за да трансформираме заедно обществото. Визията ни е
България да стане желано място за инвестиции, работа и живот.

"Образователните медиатори се борят децата на България да имат бъдеще. Това е най-важно. Те са хората, на
които в немалка степен се крепи образователната система." С тези думи министърът на образованието и науката
акад. Николай Денков приветства медиаторитев МОН, поздрави ги с ромския празник "Василица" и ги награди за
техния всеотдаен труд. Министърът благодари за усилията на всички над 1000 души, които работят с всяко
семейство поотделно, за да привлекат децата в училище, съобщиха от пресцентъра на МОН.

Голямата награда "Образователен медиатор на годината" акад. Денков връчи на Николай Огнянов от Гулянци,
Плевенско. Мира Стефанова от добричкото село Победа получи отличие за "Овластяване на ромската жена".
Специална награда за добротворчество и застъпничество получи Фатме Арслан от Пловдив. Награда за теренна
работа и постигане на диалог заслужи Тихомир Георгиев от община Криводол. Георги Шабанов от Шумен беше
отличен като млад будител и вдъхновител.

Вицепремиерът по климатични политики и министър на околната среда и водите Борислав Сандов, който също бе
гост на тържеството, връчи специален приз за утвърждаване и развитие на мрежата на образователните
медиатори на Стефан Стефанов, Ирена Михайлова, Бойчо Кочев, Алдин Стефанов, Лариса Антонова, Ангел
Ангелов и Златина Памукова.

Отличените медиатори са назначени попроектите "Подкрепа за успех" и "Активно приобщаване в системата на
предучилищното образование", финансирани от ОП "Наука и образование за интелигентен растеж". Тяхна основна
задача е все повече деца да влязат в клас и да останат там колкото може по-дълго. В тази посока работи и
Центърът за междуетнически диалог и толерантност "Амалипе" с мрежа от училища, които работят за
приобщаване на децата към образованието.

Преди церемонията по награждаването ученици от 106 ОУ "Григорий Цамблак" в София сурвакаха министрите по
повод ромската Нова година и поздравиха гостите с музикални изпълнения. Министър Денков поздрави децата за
таланта им, подари им книги и им пожела щастливо детство и старание в училище.

Гости на тържеството бяха също Н. пр. Мартина Фийни, посланик на Ирландия в България, както и представители
на различни институции, ангажирани с интеграцията на ромските деца.

Още от ОБРАЗОВАНИЕ:

Увеличихме двойно приема на студенти от Северна Македония

Ще може да се учи едновременно в няколко университета

Засега: Едноцифрен брой студенти са решили държавата да им плати образованието и да останат 5 години в
България

Положителните тестове в училищата се увеличават

Студенти от УХТ искат обучение без зелени сертификати, блокираха ректора (ВИДЕО)

Субсидират следването на студенти, които имат договор с работодател

Училищен директор се съмнява, че тестовете не хващат Омикрон

Младежи от уязвими групи ще получат подкрепа за достъп до висше образование

9 от 10 ученици се върнаха в клас след коледната ваканция, 178 ученици са хванати с коронавирус на 4 януари

Създават дигитален правописен речник на българския език

Заглавие: Министър Денков: Образователните медиатори се борят децата на България да имат бъдеще
Дата: 13.01.2022 13:15
Медия: Actualno.com

https://www.actualno.com/education/ministyr-denkov-obrazovatelnite-mediatori-se-borjat-decata-na-bylgarija-da-imat-bydeshte-news_1695785.html


Младежката доброволческа организация "Делфините" събра 37 700 лева от коледната кампания за
благотворителни каузи. 35 000 лева ще бъдат дарени на Карин дом за специализирано оборудване и обзавеждане
на новата сграда. С останалата част от парите ще бъде финансиран лагер за деца със специални образователни
потребности. Тази година събраната сума надхвърля двойно очакванията, продадени са хиляди картички, обясни
Моника Добрева.

Чуйте още от разговора на Даниела Стойнова с Моника Добрева:

Когато направихте равносметка за себе си в края на 2021 г., дадохте ли си някои обещания за новата 2022-ра?

Много от нас, с приключването на една година, не правим само общ преглед на събитията, но и оценка на
пропуснатите възможности, погрешните и правилните решения, лошо и добре преценените ситуации. В края на
тези своеобразни ревизии почти задължително си даваме дума, че следващата година ще бъдем по-добри хора - и
към себе си, и към другите.

Може и да не го осъзнаваме през цялото време, но животът ежедневно ни дава възможност да спазим това си
обещание - да направим нещо хубаво за друг човек, да му създадем приятна емоция, да предизвикаме усмивка на
лицето му и заедно да се чувстваме добре.

Около тази идея се базира и последната инициатива на веригата магазини за дрогерийни стоки dm. През 2022 г.
компанията ще отвори 100-ия си магазин в България. Събитието ще се отбележи и чрез тази съвместна
активност с фондацията "Живот със Синдром на Даун".

В подкрепа на "Живот със Синдром на Даун" dm стартира продажба на лимитирана серия разноцветни чорапи,
приходите от които ще отидат изцяло в полза на организацията.

Всеки клиент на dm може да подаде ръка като закупи чифт от шарените юбилейни чорапи с логото на "Живот
със синдром на Даун", предлагащи се във веригата дрогерии.

Фондацията, която има собствен сайт, YouTube канал и страница в социалните мрежи, е основана от семейство, в
което едно от децата е със Синдром на Даун. Организацията си е поставила за цел да защитава интересите и
правата на хората със Синдром на Даун. Основната ѝ дейност е реализиране на професионални видеоклипове,
които показват част от живота на дете със Синдром на Даун. По този начин те целят да променят и изкоренят
негативните обществени нагласи и предразсъдъци.

На сайта на фондацията има опция за дарение, както и магазин с разнообразни артикули, чиято продажба
генерира приходи за различни занимания, стимулиращи развитието на умения, които подпомагат адаптацията на
деца със Синдром на Даун. Част от артикулите могат да бъдат също така открити и в магазини dm.

Една от дейностите, за които се събират пари например, е адаптираното плуване. По този проект се организират
безплатни тренировки по плуване за децата със Синдром на Даун в няколко български града. Плуването е ценно
за развитието им, защото стимулира физическото и психомоторното развитие, подобрява координацията,
нервната система, кръвообръщението, дишането, укрепва костната система и имунитета.

Друга от инициативите е музикотерапия, която е от полза за координацията, сръчността и концентрацията.
Музиката е един универсален език, който влияе на мозъка като стимулира множество зони, разположени и в двете
полукълба. Музикотерапията е широко разпространена в цял свят и въпреки че сама по себе си музиката не може
да лекува, тя действа върху широк спектър от емоции (радост, тревожност, страх, безпокойство) и едновременно с
това възбужда големи области във всички дялове на мозъчната кора. Музиката е единственият сетивен стимул,
който на мига активира целия мозък.

Изброените инициативи на фондация "Живот със Синдром на Даун" се нуждаят от финансиране през цялата
година, защото ако децата не продължат заниманията си, ще загубят прогреса, който са постигнали с цената на
много усилия, време и старания.

Част от необходимите средства ще бъдат осигурени от продажбата на цветните чорапи в магазините на dm.

Заглавие: "Делфините" събраха близо 38 000 лева за благотворителна кауза
Дата: 13.01.2022 14:09
Медия: Радио Варна

Заглавие: Купи чорапи с благородна кауза!
Дата: 14.01.2022 12:30
Медия: Webcafe

https://bnr.bg/varna/post/101585501/delfinite-sabraha-blizo-38-000-leva-za-blagotvoritelna-kauza
https://webcafe.bg/ad-blok/kupi-chorapi-s-blagorodna-kauza.html


Освен да помогнете на децата със Синдром на Даун чрез покупка на артикула от дрогерията, dm ви
предизвиква и да повишите осведомеността за тяхното развитие.

Прекрасната кампания на dm в началото на новата година идва след една изключително успешна 2021-ва, през
която веригата откри 6 нови магазина и отчете оборот от близо 175 милиона лева - данни към 30.09.2021. Към
момента dm има 96 магазина в 32 града. A от лидерската си позиция в сектора на дрогерийни стоки у нас, сега ни
призовават да станем съпричастни с кампанията им и да направим добро за децата със специални нужди в
България.

А на 21 март - Международният ден на хората със Синдром на Даун, обуйте чорапите, направете си снимка или
видео, в което казвате "Аз приемам хората със Синдром на Даун" и го споделете с хаштаг
#животсъссиндромнадаун, за да може повече хора да разберат за каузата на фондацията и кампанията на dm.

ИНДИВИДУАЛНО ДАРИТЕЛСТВО - (БРОЙ
НОВИНИ: 2)

Благодарение на анонимен дарител, превел голяма сума по сметката на онкоболната Детелина Атанасова от
Каварна, и други добри хора, предоставили средства, е платена петата й вливка и курсът й лъчетерапия в клиника
в Турция. Това съобщиха в социалната мрежа организаторите на кампанията в подкрепа на жената.

За Про Нюз Добрич Детелина сподели, че анонимното дарение е в размер на 9 000 лева. По сметката на
клиниката в Турция са преведени 8 999.93 лева.

Очаква се каварненката да замине за лечебното заведение всеки момент. След това през март й предстоят
преглед, изследвания, 5 скенер, след което ще има яснота как ще продължи лечението й и дали ще има нужда от
трансплантация.

"Благодарим Ви за пореден път, че не оставихте Диди в тези трудни моменти, че не оставихте и нас и ни
подкрепихте отново", пишат организаторите на кампанията.

Припомняме, че Детелина Атанасова е с рак на лимфната система ХЛ – Хочкинов лимфон, и провежда скъпо
лечение в клиника в Турция. След химиотерапията й предстоят лъчетерапия и, според досегашните изследвания,
трансплантация на костен мозък. Необходимата сума от 180 000 лв. е непосилна за нейното семейство.

На Детелина Атанасова можете да помогнете чрез:

Дарителска сметка:

Postbank

BIC: BPBIBGSF

IBAN: BG85 BPBI 7938 4062 0403 01

Титуляр: Детелина Върбинова Атанасова,

PayPal: didka0608@gmail.com.

Много ценно дарение получи Историческият музей в Чипровци от американско семейство, разказва Nova. То
изпратило килими от 18-и и 19-и век, които се оказват най-старите в колекцията на Чипровската галерия.

"Получихме изключително ценни за чипровското килимарство експонати. Един от тях е молитвено килимче, тъкано
от българска мюсюлманка от Лудогорието", похвали се д-р Анита Комитска, директор на Историческия музей в
Чипровци.

Заглавие: Пожелал анонимност дари 9 000 лева за лечението в Турция на окноболната Детелина от Каварна
Дата: 10.01.2022 15:36
Медия: ПроНюз Добрич

Заглавие: Семейство от Америка дари килими на музея в Чипровци
Дата: 12.01.2022 13:00
Медия: MediaNews.BG

https://pronewsdobrich.bg/2022/01/10/pozhelal-anonimnost-dari-9-000-leva-za-lechenieto-v-turtsia-na-oknobolnata-detelina-ot-kavarna/
http://medianews.bg/bg/a/semeystvo-ot-amerika-dari-kilimi-na-muzeya-v-chiprovtsi


Пени и Тим, семейството, дарило килимите, разказват как са се сдобили с тях – някои изкупували от български
прекупвачи в Турция и САЩ, други – от колекционери.

КАМПАНИИ - (БРОЙ НОВИНИ: 16)

Великотърновци се събират днес в доброволна инициатива за почистване на незаконно сметище с тонове
автомобилни отпадъци в туристическата местност "Ксилифор".

В гората на Ксилифор до Велико Търново около новогодишните празници природозащитници и любители на
природосъобразния начин на живот открили незаконното сметище с поне два камиона автомобилни отпадъци,
разказа Калин Василев от организацията Търново рънс, която днес организира доброволното почистване:

"Това сметище, което открихме, защото то е много скрито в гората, е специално от автомобилни
отпадъци и си личи, че е от хора, които явно имат сервиз или нещо, свързано с автомобили, защото всичко е
от автомобили – гуми, седалки, пластмасови кори – всичко по автомобила".

Община Велико Търново и сметосъбиращата фирма ще осигурят извозването на автомобилните отпадъци, има
нужда от доброволци за почистването, посочи Василев:

"Уговорихме камион, който ще дойде и ще извози до регламентираното сметище. Просто трябва много
работна ръка, която да го натовари. Това ще бъдем ние".

Сборният пункт на доброволците за почистване на незаконното автомобилно сметище е от 11 часа на
Стамболовия мост и паметника на Асеневци във Велико Търново.

BOBSTH 10:10:31 10-01-2022 
IS1007BO.002
Лом - благотворителен базар - събрани средства
Събрани на благотворителен базар в Лом средства бяха дарени на талантливи деца
Лом, 10 януари /Цветомир Цветков, БТА/
Кметът на Лом д-р Георги Гаврилов връчи на председателя на местното читалище "Постоянство 1856" Недялка
Трайкова 2000 лева, събрани на благотворителен базар в града преди коледните празници, организиран от
общината и Местна инициативна група-Лом.
Средствата ще бъдат използвани за подпомагане изявите на малките певци и танцьори от детската вокална група
и детския фолклорен танцов ансамбъл към читалището. Гаврилов благодари на местни фирми, които са
предоставили безвъзмездно своя продукция за благотворителния базар и по този начин са подкрепили
талантливите деца на Лом.
/ИС/

11 561.11 лв. събраха "Приятели на животните – Велико Търново" на Коледния базар. Сумата е с 2000 лв. повече
от миналата година. 7 000 лв. от събраните пари ще отидат за 100 талона за безплатни кастрации на бездомни
женски котки. Талоните ще се дават от тази седмица и ще трябва да се използват до 31.03.2021.

Заглавие: Доброволци почистват незаконно сметище във Велико Търново
Дата: 09.01.2022 04:13
Медия: Българско национално радио

Заглавие: Събрани на благотворителен базар в Лом средства бяха дарени на талантливи деца
Дата: 10.01.2022 10:09
Медия: БТА

Заглавие: 11 561.11 лв. събраха "Приятели на животните – Велико Търново" на Коледния базар
Дата: 10.01.2022 14:07
Медия: Радио Велико Търново

https://bnr.bg/post/101583200/iniciativa-za-pochistvane-na-nezakonno-smetishte-vav-veliko-tarnovo
http://www.bta.bg/bg/c/BO/id/2550406
http://radiovelikotarnovo.com/11-561-11-%D0%BB%D0%B2-%D1%81%D1%8A%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5/


От "Приятели на животните" припомнят, че община Велико Търново също осигурява безплатни кастрации на котки
в приюта за животни в Шемшево.

2000 лв. от събраните от доброволците средства ще отидат именно за общинския приют за кучета. Те ще се
използват за поставяне на улуци на навесите с клетките, така че водата да не се просмуква в самите клетки и
кучетата да са на сухо. Ще се купят обезпарзитяващи средства, някой по-специфични лекарства, поводи, каишки,
консерви и други необходими за кучетата консумативи.

Тази година от организацията "Приятели на животните – Велико Търново" ще направят и клетка за разходки в
приюта, за която събираха средства в продължение на няколко години.

500 лв. от средствата от Коледния базар са дарени на приюта в Разград, от където бяха предоставили за
продажба благотворителни магнитчета.

"300 лв. са за Томи и Мариана, които се грижат за котките на "Варуша" и бяха предоставили на базара
благотворителни календари за продажба. Останалите 1761,11 лв. ще се използват за сметки по ветеринарните
клиниките за месец януари, тъй като годината започна "ударно" за нас с много тежки случаи за лечение.
Благодарим на доброволците, без които къщичката нямаше да бъде постоянно отворена! През месец февруари
ще започне и продажбата на ръчно изработени от нас мартеници с цел събиране на средства за лечение на
бездомни животни. За миналата година сме помогнали на над 150 животни и сме кастрирали 120 женски и
десетина мъжки бездомни котки и няколко кучета. На Коледния базар бяха събрани и храна за котки и кучета,
одеяла и други консумативи за животните. Благодарим ви, мили хора, които дарявахте за бездомничетата!" –
споделят от "Приятели на животните – Велико Търново".

Ямбол, 10.01.2021 г.

Областната организация на БЧК-Ямбол съвместно с Партньорска мрежа за благотворителност на БЧК реализира
проект "Топъл обяд" за 311 деца в риск от област Ямбол. Обхванатите деца получават топъл обяд през студените
зимни месеци на новата учебна 2021/2022 година. Община Ямбол, Община Тунджа и Община Болярово са
партньори по проект "Топъл обяд" на ОС на БЧК – Ямбол и съфинансират част от дейностите. Обхванати са деца
от 10 училища в областта, както следва:

в Община Ямбол са обхванати 80 деца от шест училища в града;
в Община Тунджа са обхванати 81 деца от две училища от с. Крумво и с. Завой;
в Община Болярово са обхванати 150 деца от две училища от с. Стефан Караджово и гр. Болярово.

Основна цел на проекта е повишаване здравния статус и качеството на живот на децата чрез обезпечаване на
рационално и балансирано хранене през тежките зимни месеци чрез организиране на трапезария, в която да се
предлага топъл обяд на общо 311 деца от социално слаби семейства на възраст от 7 до 18 години. Подбора на
целевата група се извършва на база предварително разработени от БЧК критерии на основание Правилника за
предоставяне на храна в обществени трапезарии.

21-годишният младеж от Русе има тумор в мозъка

Преди два месеца ви разказахме за благотворителната кампания за събиране на средства за лечението на 21-
годишния Анди от Русе. Младият мъж е с тумор в мозъка и след неуспешно лечение в България семейството търси
помощ в чужбина.

На 11.01. той ще пътува за Турция за поредната си химиотерапия. Вследствие на досега проведените досега
отокът около тумора е спаднал и младият мъж вече говори по-добре и се движи повече. Необходими са обаче още
химиотерапии, за да може туморът да се свие и да бъде опериран.

Заглавие: 311 деца в риск от област Ямбол получават топъл обяд през студените зимни месеци на учебната
2021/2022 година
Дата: 10.01.2022 22:03
Медия: Делник

Заглавие: Битката на Анди продължава, нека му помогнем!
Дата: 10.01.2022 19:41
Медия: dunavmost.bg

https://delnik.net/311-%D0%B4%D0%B5%D1%86%D0%B0-%D0%B2-%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BA-%D0%BE%D1%82-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82-%D1%8F%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D0%BB-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82/
https://www.dunavmost.com/novini/bitkata-na-andi-prodalzhava-neka-mu-pomognem


Сестрата на Андриан - Камелия Георгиева е основният двигател на кампанията. Заедно с приятеля си младата
жена прави меденки, които всеки може да закупи с поръчка във Фейсбук. Тя е благодарна на всички хора, дарили
средства по един или друг начин.

Желаещите да помогнат могат да преведат средства и по банковата сметка на семейството:

ВЪЗПИТАНИЦИ НА ПГАТ "ЦАНКО ЦЕРКОВСКИ" – ПАВЛИКЕНИ, СТАРТИРАХА НОВАТА ГОДИНА С ЖЕСТ КЪМ
БОЛНИЦАТА В ГРАДА. Учениците закупиха нов мобилен ЕКГ апарат за нуждите на лечебницата, а средствата за
медицинския уред събраха на благотворителен базар. Акцията на младежите се проведе около Коледа, когато
Ученическият съвет на школото избра да подпомогне местната клиника чрез продажбата на различни сувенири,
картички и ръчно изработени изделия.

Шефката на лечебното заведение д-р Ренета Кръстева сподели, че тя и всички здравни работници в клиниката са
трогнати от инициативата на гимназистите.

"Бях уведомена от директора на ПГАТ "Цанко Церковски", че младежите организират базар в подкрепа на
болницата. Моето предложение бе, щом деца са подели толкова благородна кауза, събраната сума да бъде
вложена в медицински уред за малчугани. Събраната сума от акцията бе 1130 лв. и с тях закупихме мобилен ЕКГ
апарат за Отделението по педиатрия", заяви д-р Кръстева.

Новият уред заменя стар модел, който е използван в звеното в продължение на 10 години. Модерният ЕКГ апарат
е усъвършенстван с разчетки в реално време, които дават информация дали има нарушение в сърдечната дейност
на малките пациенти. По този начин медицинските сестри се ориентират за евентуалния риск в състоянието на
изследваните малчугани и могат да извикат своевременно лекар.

ОТДЕЛЕНИЕТО ПО ПЕДИАТРИЯ РАЗПОЛАГА С 18 ЛЕГЛА И ГОДИШНО ПРЕЗ НЕГО МИНАВАТ ОКОЛО 500 ДЕЦА. В
момента в структурата са настанени за лечение 7 малки пациенти.

"Изказвам огромната си благодарност към всички деца, учители, родители и дарители, които участваха в базара.
Много труд бе вложен в изработването на сувенирите, картичките, коледните украшения и други изделия, които
бяха изложени за продан", коментира шефката на МБАЛ.

Успехът на благотворителната инициатива на учениците стана възможен, след като павликенската общественост
прегърна каузата им и в рамките на ден и половина изкупи всичко от базара. Тези жители на общината, които не
успяха да се сдобият с артикул, дариха средства за акцията.

Уверени, вече от собствен опит, че доброто ражда добро, учениците от ПГАТ търсят нова благородна кауза. Каква
ще бъде тя, предстои да се уточни на първото за тази година заседание на Ученическия съвет.

ПО ДУМИТЕ НА Д-Р КРЪСТЕВА ДЕЦАТА ОТ ВСИЧКИ УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ В ПАВЛИКЕНИ СА МНОГО АКТИВНИ в
оказването на подкрепа на болницата.

"Няма празник, за който учениците да не ни поздравят. Друг жест, който ни впечатли наскоро, дойде от
възпитаниците на ОУ "Бачо Киро". Децата от клуба по иконопис изработиха и ни дариха икона на св. Иван Рилски
Чудотворец. Радваме се и сме горди, че в нашата община растат такива деца, които биват възпитавани и
насърчавани към благотворителност и уважение към околните от техните родители и педагози", допълни шефката
на МБАЛ.

Тя съобщи още, че предстоят още две дарения в болницата, които ще бъдат от огромна полза на медиците и
пациентите с коронавирус.

Галина ГЕОРГИЕВА

9 500 лева са необходими за закупуването на образователна линейка в Казанлък.

Заглавие: С пари, събрани от картички, ученици купиха ЕКГ апарат за болницата в Павликени
Дата: 11.01.2022 11:02
Медия: Вестник борба

Заглавие: В Казанлък събират средства за образователна линейка
Дата: 11.01.2022 10:20
Медия: Радио Стара загора

https://www.borbabg.com/2022/01/11/s-pari-sbrani-ot-kartichki-uchenitsi-kupiha-ekg-aparat-za-bolnitsata-v-pavlikeni/
https://bnr.bg/starazagora/post/101584152/v-kazanlak-sabirat-sredstva-za-obrazovatelna-lineika


Целта на автомобила е да обикаля по малките населени места, ромските махали и училищата, за да разяснява
ползата от кастрацията на домашните любимци и безстопанствените животни.

Това съобщи за Радио Стара Загора един от организаторите на кампанията за набиране на средства
ветеринарният техник Ивелина Недкова.

"Подготвяме информационни брошури, които ще са достъпни както за възрастни, така и за деца. Надяваме се че и
лекари-доброволци ще се включат в проекта с извършването на полеви прегледи на животните".

Доброволци събират средства за бездомни животни от старозагорския приют

Линейката ще участва и в кампаниите за кастрации, които ежегодно се провеждат.

Ако идеята ви допада и имате възможност да се включите, потърсете информация как на може да го направите
на: https://www.facebook.com/search/top?
q=%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BD
%D0%B0%20%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%B0

Повече за инициативата може да чуете в прикачения файл.

Четири деца на починали свои колеги подкрепиха с 3180 лева служителите на Областната дирекция на МВР в
Монтана. Средствата са събрани в рамките на традиционната Коледна благотворителна кампания, която се
провежда за седемнайсета поредна година. Директорът на ОДМВР старши комисар Бисер Йончев връчи по 790
лева на четиримата тийнейджъри. Средствата бяха разпределени между 16-годишната Елица и с година по-
малкият й брат Димитър, деца на мл. полицейски инспектор от Участък Чипровци, 20-годишната Дария, дъщеря на
починала служителка на РУ Вършец и 22-годишният Денислав от Берковица, син на починал служител. Бисер
Йончев пожела мечтите им да се сбъдват в живота. Елица и Димитър продължават средното си образование в
Монтана, а по-големите от тях Дария и Денислав са студенти в столицата. Двете сестрички от Лом - 15-годишната
Ния и 8-годишната Никол, които са дъщери на граничен полицай, загинал по време на командировка в тежка
автомобилна катастрофа на пътя Бяла - Русе, получиха подаръците си от националната кампания по пощата -
заедно с още 83 деца. Коледните изненади за тях са ваучер на стойност 1000 лева и подаръци, осигурени от три
големи търговски вериги. Благотворителната инициатива за децата на загинали и пострадали при изпълнение на
служебния дълг полицаи и пожарникари е целогодишна, средства се набират чрез кратък номер 1866 на трите
мобилни оператора и 090051866 за Виваком. Цената на краткото съобщение е 1 лв. (без ДДС), а на гласовото
обаждане - 99 стотинки (без ДДС). Средства могат да се превеждат и по банкова сметка с IBAN: BG71 BNBG 9661
3000 1462 01, BIC: BNBG BGSD, Българска Народна Банка, Централно управление. Натрупаните суми се
разпределят между семействата на пострадали и загинали по време на изпълнение на служебните задължения
служители от системата на МВР. 

Ямбол. Над 13 000 лева са събрани в миналогодишното издание на коледната благотворителна кампания на
Община Ямбол "Подай ръка – спаси живот", организирана в подкрепа на тежко болни ямболски деца и младежи,
нуждаещи се от спешно оперативно или медикаментозно лечение, което не се заплаща от Националната
здравноосигурителна каса или други доброволни здравно-осигурителни фондове. Това съобщиха от пресцентъра
на Общината. Вече четиринадесета поредна година кампанията набира средства и отново основната инициатива
беше свързана с разпространението с благотворителна цел на коледни картички с рисунки на ученици от
ямболските училища и деца от подготвителните групи в целодневните детски градини.
Община Ямбол изказва искрена благодарност на всички, които бяха съпричастни и се обединиха около
благородната кауза! На малките художници, които рисуваха, на гражданите и фирмите, които отделиха от личните
си средства и подкрепиха децата на Ямбол! 
Картичките бяха отпечатани безплатно в тираж 10 000 броя от ямболските печатници "Мони Цони", "Диагал" и
"Планета". Дизайнът и обработката също бяха подготвени безвъзмездно от Арт галерия "Стойчев". И тази година
цената им беше в размер на 1 лев, а разпространението се осъществяваше чрез местни търговски обекти, учебни
заведения, културни учреждения и др. 
Дарения в подкрепа на кампанията се приемат целогодишно по банкова сметка: 
BG13 SOMB 9130 84 24420344, Общинска банка АД, ФЦ – Ямбол

Заглавие: Подпомогнаха деца на полицаи
Дата: 11.01.2022 12:06
Медия: Монт Прес

Заглавие: Ямбол отново се обедини в благотворителната кампания "Подай ръка – спаси живот"
Дата: 11.01.2022 13:48
Медия: Информационна агенция "Фокус"

https://www.mont-press.com/index.php%3Fissue%3D12022%26kind%3D%26article%3D50917%26rank%3D4%26short%3D%26numb%3D%D0%91%D1%80.%2B1%2B%282650%29%2C%2B%D0%B3%D0%BE%D0%B4.%2B%D0%A5%D0%A5%D0%A5III%2C11%2B-%2B17%2B%D1%8F%D0%BD%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B8%2B2022%2B%D0%B3.
http://www.focus-news.net/news/2022/01/11/2927478/yambol-otnovo-se-obedini-v-blagotvoritelnata-kampaniya-poday-raka-spasi-zhivot.html


SWIFT BIC код: SOMBBGSF, получател: Община Ямбол. Основание за плащане: за благотворителната
кампания на Община Ямбол "Подай ръка – спаси живот".
Цялата налична сума във фонда за подкрепа на тежкоболни деца към днешна дата е в размер на 53 177 лева.
Предстои 10 000 лв. от тях да бъдат прехвърлени за лечението на болно от левкемия дете. Решението за
финансовата помощ беше взето на заседание на Обществения съвет към благотворителната кампания на Община
Ямбол "Подай ръка – спаси живот" въз основа становището на лекарската комисия.
Приемът на документи за отпускане на финансова помощ на нуждаещи се от спешно медикаментозно или
оперативно лечение деца и младежи се извършва в отдел "Хуманитарни дейности" на Община Ямбол. Повече
информация може да бъде получена на телефон 046/ 681 405

С дарения на книги приключи 2021 година и започна 2022-ра за Регионална библиотека "Дора Габе" в Добрич.
Дългогодишните дарители, семейството на Радослава и Васил Михайлови, предоставиха 33 заглавия нова
художествена литература.

Първият работен ден от Новата година започна с дарение от Проект ВЕДА България, чрез фирма БАУХАУС ЕООД,
с управител арх. Веселин Веселинов. То включва 180 книги на стойност 2665 лв., а сред заглавията са –
Мaxaбxapaтa, paзкaзaнa oт Кpишнa Дxapмa, Веданта психология, Науката за себепознанието, Йога на прошката,
Ведическо кулинарно изкуство и много други, въвеждащи в света на ведическото знание, разкриващо най-важните
принципи на духовния живот и как да бъдем истински щастливи.

Добруджанският краевед и общественик Георги Казанджиев дари на РБ "Дора Габе" своите три нови книги,
издадени през 2021 г. – "Храм "Светивеликомъченик Георги Победоносец" град Добрич като религиозен и духовен
център"; "Връщането на Южна Добруджа през 1940 г." /Второ преработено издание/ и "Втори артилерийски полк
във войните за националното ни освобождение (1885 г., 1912-1913 г., 1915-1918 г.)".

Семейство от Добрич, пожелало да запази анонимност, подари на библиотеката книжките на своето пораснало
дете

И през 2022 година продължава целогодишната кампания "Оставете своя книга, издадена след 2000 г. тук". На
входа на РБ "Дора Габе" има поставена специална кутия за прочетени книги. Анонимно дарение на колекция
"Елизабет Адлър" в началото на годината зарадва читателите.

Необходими са 51 500 долара

4-годишната Виолета Джамбазова, която страда от агресивен мозъчен тумор, продължава терапията си и отново
се нуждае от помощта ни.

До момента момиченцето е преминало две тежки операции и химиотерапия. Семейството живее и работи в
Гърция. В местна болница е поставена и тежката диагноза, след като момиченцето получава припадък. Следват
година и половина интервенции, като лекарите не дават големи шансове на детето.

Нова надежда дават от истанбулска болница, където Виолета е приета и минава през първия курс на лечението.
От няколко дни малката героиня дори прави движения с ръчичка и крачета, което не се е случвало досега. На 7
януари 2022 г. Вили преминава през изследвания и скенер, които показват резултат от лечението, но въпреки това
малкото момиченце не се чувства много добре.

За да не се прави голяма пауза между терапиите, стартира и втората. Лечението обаче е скъпо. Общата цена на
терапията е 51 500 долара – сума, която е непосилна за семейството.

Затова в социалните мрежи е организирана кампания в подкрепа на Виолета, като целта е да се съберат както
оставащите средства за лечението в Истанбул, така и за задълженията към гръцката клиника, които към момента
са около 30.000€.

Заглавие: Дарители попълват фонда на библиотеката в Добрич с нови книги
Дата: 11.01.2022 16:07
Медия: ПроНюз Добрич

Заглавие: 4-годишната Виолета, която е с мозъчен тумор, продължава терапията! Отново се нуждае от помощта
ни
Дата: 12.01.2022 08:00
Медия: Трафик Нюз

https://pronewsdobrich.bg/2022/01/11/dariteli-popalvat-fonda-na-bibliotekata-v-dobrich-s-novi-knigi/
https://trafficnews.bg/plovdiv/4-godishnata-violeta-koiato-e-mozachen-tumor-prodalzhava-233158/


В групата, създадена в подкрепа на Вили (ЗАЕДНО за ВИЛИ! СПЕШНА КАМПАНИЯ!) има организиран базар, в
който са се включили както хора, даряващи своите лични вещи, така и много творци от групата "Хендмейд
България" с невероятните си изделия.

Всеки, който желае да помогне, може да дари средства и чрез дарителска сметка:

BG37UNCR7000152470699 /Виолета Светлинова Джамбазова/

PayPal: svetlin.jambazov@abv.bg

С ОГРОМЕН УСПЕХ ПРИКЛЮЧИ БЛАГОТВОРИТЕЛНИЯТ БАЗАР НА ОРГАНИЗАЦИЯТА "ПРИЯТЕЛИ НА
ЖИВОТНИТЕ ВТ", КОЙТО СЕ ПРОВЕДЕ ПРЕЗ ДЕКЕМВРИ В ПАРК "МАРНО ПОЛЕ". Природозащитниците събраха
рекордните 11 561 лв., което е с 2000 лв. повече спрямо инициативата им през миналата година. Средствата ще
бъдат оползотворени за грижа за бездомни животни и за подкрепа на кучетата от Общинския приют край
Шемшево.

7000 лв. от общата сума отиват за безплатна кастрация на улични котки. Всеки желаещ да получи талон за
процедурата може да заяви това чрез съобщение на Фейсбук страницата на организацията. Поради големия
интерес на човек ще се дават максимум два талона. От "Приятели на животните ВТ" уточняват, че кастрацията
следва да се извърши до 31 март.

2000 лв. пък ще бъдат дадени на Общинския приют за кучета, с които ще се поставят улуци на навесите на
клетките. По този начин четириногите ще пребивават на сухо и водата няма да се просмуква в помещенията.
Предвижда се и закупуване на обезпаразитяващи лекарства, поводи, каишки, консерви и други консумативи за
животните.

1761 лв. ще бъдат преведени по сметките на ветеринарните клиники, в които организацията е изпратила за
лечение животни, пострадали от човешко насилие.

Организацията ще подпомогне и приюта за кучета в Разград с 500 лв.

Галина ГЕОРГИЕВА
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Перник - благотворителност
Благотворително се ремонтира кабинет 
в Инфекциозното отделение 
в пернишката болница
Перник, 12 януари /Елка Робева, БТА/
Със събраните 1750 лв. от благотворителен базар в пернишкото село Драгичево ще бъде ремонтиран кабинет в
Инфекциозното отделение на МБАЛ "Рахила Ангелова" и ще се закупят 25 балон маски за нуждите на отделението.
Това съобщиха инициаторите от благотворителната коледна работилница в кметство Драгичево. Насочването на
средствата е съобразено с желанието на работещите тук медици. 
Кабинетът, който ще се обновява, е в окаяно състояние. Ремонтните дейности започват до дни. Инфекциозното е
основно отделение, в което се води битката срещу COVID-19 в пернишката болница. 
Благотворителният базар в подкрепа на отделението бе организиран през декември от млади хора, които
собственоръчно изработиха коледни играчки, декорации, сурвачки и други, наречени от тях "коледни вълшебства". 
Събитието бе организирано с подкрепата на кметството в с. Драгичево и местното читалище "Пробуда - 1922г.".
/РИ/

Заглавие: 11 561 лв. събраха доброволци за грижа за бездомни животни във Велико Търново
Дата: 12.01.2022 09:02
Медия: Вестник борба

Заглавие: Благотворително се ремонтира кабинет в Инфекциозното отделение в пернишката болница
Дата: 12.01.2022 13:07
Медия: БТА

https://www.borbabg.com/2022/01/12/11-561-lv-sbraha-dobrovoltsi-za-grizha-za-bezdomni-zhivotni-vv-veliko-trnovo/
http://www.bta.bg/bg/c/BO/id/2552305


Община "Родопи" започва да набира доброволци за сформиране на отряд "Родопи". Идеята е формированието да
съдейства при предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации.

Екипът ще се състои от 15 души, които ще бъдат от всички населени места на територията на общината. Те ще
бъдат подсигурени с необходимата екипировка и специализирана техника. Координатор на формированието е
Костадин Колев.

Регистрираните доброволци ще преминат основен курс на обучение за реакция при кризи и отстраняване на
последиците от тях.

Доброволците ще се включват и за осигуряване на социален патронаж на рисковите групи в обществото-възрастни,
болни и самотно живеещи хора.

"За доброволец всеки човек трябва да има първо голямо желание, за да помага на хората в трудни ситуация.
Трябва да участва с необхидимите сили и енергия, защото това да отделиш от личното си свободно време за обща
кауза, е голямо добро. Това е един резерв, с помощта на който общината може да реагира при подобни ситуации",
коментира кметът Павел Михайлов.

До момента в община "Родопи" няма организирано доброволно формирование. Въпреки това, десетки жители във
всички населени места се включиха с помощ по време на пандемията от коронавирус. През лятото на миналата
година доброволци участваха в гасенето на големите пожари в Кадиево, Първенец и Белащица.

За по-малко от ден бяха събрани 15 000 лв, нужни за възстановяването на екипировката на Планинската
спасителна служба във Враца.

Откраднати бяха около 400 метра специални въжета, сред които има и такива от скъпа материя. Липсват и над 40
карабинера за височинно спасяване.

"Това е специализирана техника, която е проследима, така че не препоръчвам на никого да я купува на черно,
защото ще има неприятности", предупреди в ефира на NOVA Цветан Христов, спасител в Службата.

"Всички планински спасители в България са доброволци и те сами спонсорират дейността си. Сами купуват и
екипировката си", сподели Красимир Костов от БЧК.

Извършителите все още са неизвестни.

"Надяваме се полицията да си свърши работата и да имаме удовлетворението, че престъпниците са наказани по
някакъв начин. Надяваме се да намерят откраднатите неща. Ние не сме ги отписали още, не сме се отказали от
тя", казва един от спасителите.

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

За по-малко от 24 часа дарители събраха всички необходими средства за възстановяване на откраднатото
оборудване и екипировка от отряда на Планинската спасителна служба - ПСС във Враца.
Това съобщи за Валентина Лекова-Станкова, администратор на фейсбук групата "Планински преходи",
наброяваща близо 60 хил. членове, чрез която се разпространи дарителската инициатива. Събраната сума
възлиза на над 15 хил. лева.

Заглавие: Създават доброволно формирование за реакция при бедствия в община "Родопи"
Дата: 11.01.2022 23:55
Медия: Пловдив Прес

Заглавие: Дарители от цялата страна се включиха в кампанията в помощ на ПСС Враца
Дата: 12.01.2022 07:16
Медия: Нова телевизия

Заглавие: Само за ден: Дарители събраха средствата за екипировка на планинските спасители във Враца
Дата: 13.01.2022 12:00
Медия: Vratsa GUIDE

https://www.plovdiv-press.bg/2022/01/11/%D1%81%D1%8A%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82-%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B7%D0%B0/230146/
https://nova.bg/news/view/2022/01/12/352874/%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%BE%D1%82-%D1%86%D1%8F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B5-%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B8%D1%85%D0%B0-%D0%B2-%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0-%D0%B2-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%81%D1%81-%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B0/
https://novini.vratsa.eu/bg/samo-za-den-dariteli-sabraha-sredstvata-za-ekipirovka-na-planinskite-spasiteli-vav-vratsa/


"Като планински водач аз знам колко е важна работата на спасителите. Трябва много да ценим техния труд,
защото те спасяват човешки животи. Кражбата на оборудването им е една морално осъдителна и недопустима
постъпка.
Надявам се извършителите да бъдат открити и да си понесат последствията", каза тя по повод на кражбата,
извършена на 10 януари. Планинската служба изказа благодарност на всички дарители за набраните средства.
"Все още очакваме оценката на щетите, но всяка една част - въжета, карабинери, протриваши устройства,
самохвати, радиостанции, лавинни уреди и GPS уред, е необходима за аварийно-спасителната работа на нашите
колеги", посочват от ПСС.
Планинските спасители и организаторите на инициативата отправят молба към всички любителите на планината
да подадат сигнал, ако попаднат на съмнителна обява за продажба на специализирана техника и оборудване, за
да помогнат на органите на реда да открият извършителите. 
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