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БДФ В МЕДИИТЕ

София. През 2021 г. дарителската платформа DMS набра и разпредели за каузи в страната над 1,6 млн. лв. 
DMS съществува в България от 2007 г. и дава възможност на дарителите да подкрепят каузи на организации и
институции, както и каузи за лечение на хора, непокрито от държавата.
С DMS може да се дарява чрез различни канали - със SMS (еднократно или чрез месечно дарение), през онлайн
дарение с карта, през epay или с традиционен банков превод. 
Дълго време дарителите приоритетно даряваха за лечение на хора, но в последните две години почти равна
подкрепа събират и каузите на организации, и кампании за лечение. Това е явен знак за по-добрата видимост на
гражданския сектор и по-здравата му връзка с общностите, за които работи - процес, затвърдил се по време и
след COVID-19 кризата в опит организациите да преодолеят социалните и здравни последствия от пандемията,
помагайки на уязвими хора и групи.
Редовните дарители за каузи в платформата вече са над 22 хиляди и сумата, която те формират като част от
общите дарения към каузи, е най-голяма в общия дял дарения за изминалата година (над 600 хил. лв). 
Ясно изразена е подкрепата за граждански организации именно през месечно дарителство със SMS. Най-
предпочитани остават отново каузи, свързани с грижа за животни, както и социални организации, които
подпомагат възрастни и уязвими хора (напр. кампаниите на Българската хранителна банка и Каритас България). 
През изминалата година сериозен ръст бележи и онлайн дарителството, което достига 1/3 от общия обем дарения
(539 952 лв. от всички дарения в DMS).

Какви са данъчните облекчения за една компания, ако тя дарява на НПО в сферата на образованието?
Кои компании даряват на граждански организации?
Къде има информация за дарителски програми на компании?

Заглавие: Над 1 600 000 лв. са дарени чрез DMS през 2021 г. с ръст на даренията онлайн и чрез банков превод

Дата: 21.01.2022 09:35
Медия: Информационна агенция "Фокус"

Заглавие: Знаем ли всичко да дарителството?

Дата: 27.01.2022 23:55
Медия: Информационен портал за неправителствените организации
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Може ли политическите партии да даряват средства?
Кои са най-големите дарители в България?
...
Това са част от въпросите, които под една или друга форма достигат до екипа на Български дарителски форум -
мрежа на големите дарители в страната - компании и фондации, която работи за развитие на дарителството от
2004 г. 
Провокирани от честите и много разнообразни въпроси, свързани с различни аспекти на дарителството, решихме
да стартираме рубрика "Вие питате, ние отговаряме". За да можем да съберем още повече въпроси направихме и
кратка анкета, в която всеки с интерес би могъл да зададе въпросите си. 
Анкетата е насочена към екипите на граждански организации, които се стремят към развитие на успешни
партньорства с бизнеса и други дарителски организации. Дори и да не сте част от екип НПО, но имате интерес по
темата, можете също да зададете въпросите си ТУК. 
След обработване на въпросите периодично ще публикуваме отговори, с които се надяваме да допринесем за
повече успешни резултати в работата ви. 
Благодарим предварително и очакваме въпросите ви! 
---

Инициативата е част от проект "Дарителски компас за устойчиви партньорства", изпълняван от БДФ с
финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България (www.activecitizensfund.bg) по Финансовия
механизъм на ЕИП 2014 - 2021. Цялата отговорност за съдържанието на настоящата публикация се носи от
БДФ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че отразява официалното становище на
Финансовия механизъм на ЕИП и Оператора на Фонд Активни граждани България.

ЧЛЕНОВЕ НА БДФ

Новата инициатива на Националния дарителски фонд "13 века България" - конкурса "Съвременна българска
художествена литература без граници" предизвиква вдъхновението на българските писатели в странство.
Идеята на родолюбивата организация с 40-годишна история е да подкрепи творчеството на роден език без
географски ограничения, независимо дали става дума за поезия или проза.
Според регламента на творческата надпревара българските общности, културни клубове, сдружения на автори от
съответната държава могат да номинират автори от нашата диаспора в три категории: роман/новела, сборник
разкази, стихосбирка.
Във всяка категория журито ще отличи само по едно произведение. Материалното изражение на наградата в
размер на 3000 лева, осигурени от НДФ "13 века България", ще бъде вложено в отпечатването на творбата от
Университетското издателство "Св. Климент Охридски".
Условията за участие в конкурса са утвърдени от Управителния съвет на НДФ "13 века България" и могат да бъдат

by on Scribd

УНИЦЕФ България и NOVA отново обединяват усилията си в подкрепа на българските деца. Те ще представят
благотворителния спектакъл "Големите малки", в който осем талантливи деца ще учат осем популярни личности
на нови артистични умения. Специалният телевизионен формат, с водещи Мария Игнатова и Алекс Раева, ще бъде
излъчен на 29-и януари от 20:00 ч. по NOVA.

В последната събота на месеца зрителите ще видят необичайните сценични превъплъщения на звезди от
различни области. 11-годишната Ева ще научи "Златните момичета" от ансамбъла по художествена гимнастика да
танцуват хип-хоп, а 7-годишният Георги ще преподава пеене на актьора Александър Сано.

Боксьорът Тервел Пулев се изправя пред предизвикателството да свири на тъпан и да играе народни танци под

Заглавие: НДФ "13 века България" отправя предизвикателство към българските писатели в странство

Дата: 21.01.2022 09:49
Медия: Информационна агенция "Блиц"

Заглавие: УНИЦЕФ България и NOVA с благотворително събитие в подкрепа на българските деца

Дата: 21.01.2022 10:30
Медия: Нова телевизия
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ръководството на 11-годишния Кристиян, a изпълнителят Фики Стораро влиза в света на актьорското майсторство
и ще представи пиеса на Шекспир под напътствията на 11-годишната Биляна.

Водещата на сутрешния блок на NOVA "Здравей, България" Мира Иванова се откъсва за кратко от журналистиката,
за да излезе на сцената като певица след уроци при 8-годишната Виктория. Задачата на 7-годишната Натали ще е
да научи влогърката Андреа Банда Банда на въздушна акробатика с ролкови кънки.

Ментор на музиканта Стефан Вълдобрев, който ще прави фокуси, е 14-годишният илюзионист Виктор, а Ники
Илиев става от режисьорския стол, за да репетира танго с 11-годишната Адриана.

Осемте талантливи деца ще оценяват и коментират изпълненията на звездите, а зрителите ще могат да гласуват
за своя фаворит чрез изпращане на дарителски SMS. Изпълнителят и неговият ментор, събрали най-много
дарителски SMS-и, ще бъдат обявени за любимците на публиката и ще получат специално отличие. Всички
събрани средства от благотворителното събитие ще бъдат предназначени за каузите и програмите на УНИЦЕФ,
подкрепящи децата в България.

В спектакъла ще участва и обичаната актриса и национален посланик на УНИЦЕФ в България Елена Петрова.
Специален поздрав ще отправи и най-новият посланик на добра воля на УНИЦЕФ в България - оперната певица
Соня Йончева, както и българската актриса с номинация за "Оскар" Мария Бакалова.

Зрителите ще научат повече за работата на Детския фонд на ООН у нас в сферата на закрила на децата от
насилие, подкрепа за деца с увреждания и тяхното приобщаващо образование, програми срещу тормоза в
училище и подкрепа за психичното здраве. Чрез лични истории ще бъдат показани положителните промени в
живота на деца и семейства, подкрепени от УНИЦЕФ, партньори на организацията и индивидуални дарители.
Предаването ще отбележи и 75-ата годишнина на организацията.

Зрителите ще имат възможност да подкрепят мисията на УНИЦЕФ за децата на България на dari.unicef.bg или с
месечни дарения от 5 лева, като изпратят SMS с цифра 5 на 1021.

Гледайте "Големите малки" на 29-и януари от 20:00 ч. по NOVA.

За Нова Броудкастинг Груп

Нова Броудкастинг Груп e една от най-големите мултиплатформени медийни и технологични компании в България,
част от водещия телекомуникационен и медиен оператор в Югоизточна Европа Юнайтед Груп. Развива се
изключително динамично и предлага на клиентите и партньорите си голямо разнообразие от телевизионни
канали, радио станции, уебсайтове, дигитални платформи и печатни медии. Като социално отговорна компания,
Нова Броудкастинг Груп винаги е заставала зад значими каузи и инициативи в различни сфери на обществения и
културен живот на България.

За УНИЦЕФ

Вече 75 години УНИЦЕФ работи на местата с най-тежки условия, за да достигне до най-уязвимите деца. За да
спаси живота им. За да защити правата им. За да им помогне да реализират пълния си потенциал. Работим за
всяко дете, навсякъде, всеки ден – в над 190 държави и територии – за да създадем по-добър свят за всеки. И
никога не се отказваме.

Възпитаникът на МУ-София и носител на "Златен Хипократ" за дипломиране с пълно отличие, д-рТеодор Ангелов
спечели годишната докторантска стипендия на фондация "Карол Знание" за 2022-ра година.

Д-р Ангелов спечели конкурса в година с рекорден брой кандидати за стипендията и в сериозна конкуренция с
другите финалисти – Десислава Борисова, докторант в ХТМУ и Десислава Николова, докторант в Технически
университет – София пред експертното жури.

Лауреатът на наградата завърши с отличие медицина в Медицински факултет през 2020г. и е носител на редица
награди за успеха си:

Грамота за отличен успех и високи постижения в овладяване на медицинската наука и практика – Випуск
2020, Медицински Факултет, МУ – София;
Национален приз под патронажа на министъра на образованието и науката;

Заглавие: Възпитаник на МУ-София спечели докторантска стипендия от Фондация "Карол Знание"

Дата: 21.01.2022 14:06
Медия: Медицински университет - София

https://mu-sofia.bg/vazpitanik-na-mu-sofia-specheli-doktorantska-stipendia-ot-fondacia-karol-znanie/


Студент на годината за 2019 в категория Здравеопазване;
Стипендиант на Български лекарски съюз за 2020г.;
Студент на годината на Медицински факултет – София за 2019 г.;
Лауреат на именните стипендии на Фондация "Еврика" за 2019/2020 година за овладяването на знания в
областта на медицината и биологията на името на акад. Методи Попов (2019 г.).

В момента той е докторант в Медицински университет-София, а темата на дисертацията му е "Клинико-генетично
проучване на мотоневронните болести".

От мотоневронните болести най-често е заболяването амиотрофична латерална склероза (АЛС) – тежко
нелечимо заболяване на централната нерва система, засягащо централния и периферния двигателен неврон.
Води до парализа на крайниците и атрофия на мускулите. Смята се за най-фаталното заболяване в неврологията
и в медицината като цяло, с изключително ниска преживяемост – между 20 и 48 месеца. Известни са само
единични случаи на забавено развитие на заболяването – например при световно известния астрофизик Стивън
Хокинг.

Въпреки че е сравнително рядко заболяване, поставянето правилна клинична и генетична диагноза изисква
задълбочени изследвания. Целта на изследователския проект на д-р Ангелов е да открие широк спектър
молекулни дефекти в таргетните гени за АЛС, които ще бъдат секвенирани. Предвижда се в изследването да се
включат 10 български семейства с мутации в таргетните гени. Подборът на пациентите се осъществява от лекари-
невролози от базата на Клиника по нервни болести, УМБАЛ "Александровска" в София. Ще бъдат включени и
пациенти от страната по данни от клинична документация и резултати от функционални и образни диагностични
изследвания.

Честита награда и пожелаваме още много професионални успехи на д-р Теодор Ангелов!

Това съобщиха от пресцентъра на университета

Конкурсът "Предприемач в науката" е финалът на програмата "Предприемачи в науката" на Фондация "Карол
Знание", в който учените представят научните си разработки като бизнес проекти. Един от носителите на наградата
"Предприемач в науката" е д-р Мариела Василева-Славева с проекта "COSMOS – първата българска виртуална
биобанка за туморни тъкани". Идеята е да бъде създадена онлайн платформа, в която лекарите да попълват
клинични данни за своите пациенти.

Д-р Василева вече е участвала в създаването на първата биобанка за туморни тъкани от пациенти с карцином на
гърдата. В момента работи в екип с доц. д-р Ангел Йорданов, преподавател във Факултет "Здравни грижи" при МУ-
Плевен, който миналата година е създал биобанка за гинекологични тумори. Заедно планират създаването на
стартър компания, чрез която да реализират проекта за първата българска виртуална биобанка за туморни
тъкани.

Д-р Мариела Василева-Славева завършва медицина през 2011 г. През 2016 г. защитава дисертационен труд на
тема "Прогностични и предиктивни фактори при карцином на гърдата". През 2018 г. е стипендиант на ESSO в
отделението по хирургия на гърда на Холандския раков институт в Амстердам, а през 2019 г. печели едногодишна
стипендия за изследователска работа на Европейската асоциация по медицинска онкология в Инсбрук, Австрия.
От началото на тази година работи към Научноизследователския институт на Медицински университет – Плевен.
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Заглавие: Млади учени от МУ-Плевен ще реализират първата българска виртуална биобанка за туморни тъкани

Дата: 21.01.2022 14:45
Медия: Плевен Утре

Заглавие: Иновативен подход на подкрепа насърчава хора с интелектуални затруднения към придобиване на
трудови умения

Дата: 21.01.2022 15:42
Медия: БТА
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платена - трудови умения - нов подход 
Иновативен подход на подкрепа насърчава хора с интелектуални затруднения към придобиване на трудови
умения
София, 21 януари 2021 г.
Хората с интелектуални затруднения са сред най-уязвимите групи на пазара на 
труда. Причините са различни - подценяване на възможностите им, непознаване 
на потребностите им от подкрепа за трудова реализация, негативни нагласи сред 
работодателите, липса на професионални методи на подкрепа. В резултат броят 
на хората с увреждания, които се трудят, обучават или са заети в стажантски 
програми, е тревожно малък.
В търсене на работещи методи на подкрепа, Фондация ИСУО и Фондация "Светът на Мария" изпълняват проект
"Да работим заедно - развитие на трудови умения на хора с интелектуални затруднения", който насърчава
участието на хора с увреждания в пилотирането на новата социална услуга "Подкрепа за придобиване на трудови
умения", регламентирана в Закона за социални услуги.
30 младежи с интелектуални затруднения ще се включат в дейности за популяризиране на новата услуга,
проучване на очакванията към нея и оценка на потребностите им от подкрепа за труд. С психологическа помощ и
наставничество те ще развиват трудови умения за градинарство, готварство, почистване и производство. За да
бъдат полезни на хора с увреждания, семействата им, работодатели и доставчици на социални услуги, участниците
ще разказват за услугата и за получената подкрепа във видеоклипове и чрез участие в застъпнически събития.
Създадените продукти ще бъдат представени на уеб сайтовете на 2-те организации с цел формиране на общо
разбиране, че заетостта на хора с увреждания е свързана с достъп до продължаваща професионална подкрепа,
част от приоритетите на социалната политика.
Проектът е финансиран от Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на ЕИП.
(www.activecitizensfund.bg)
/ГИ/

Инициативата е част от застъпнически проект за ранно учене и развитие и отзивчиви родителски грижи за деца от
0 до 3 години
Кога започва да се учи едно дете? В училище или още от първите му дни в света? 
Кампанията "Да пораснем заедно" споделя разбирането, че децата започват да учат още в първите си мигове
живот. За бебето светът е нов и голям, а всеки звук, допир и образ са безкрайно вълнуващи. Тези, които полагат
грижи за децата, са техните първи учители по живеене. Уютът на дома е първата учебна стая, в която всеки ден
има нови уроци и открития. 
Докато детето расте здраво, родителят израства в грижата за него. Защото не само възрастният учи детето – и то
учи нас, порасналите, как да бъдем родители, как да обичаме. Малките са тези, които учат нас как да сме големи. 
А по това как ние се грижим за децата си – за всички деца, си личи и колко сме пораснали като гражданско
общество... 
Основното видео на кампанията.
Визиите на кампанията: https://www.facebook.com/media/set/?vanity=DaPorasnem&set=a.348692477009100 
За проблема 
Темата за ранно учене и отзивчиви родителски грижи се оказва сравнително непозната – както за широка
аудитория, така и за институциите. Част от родителите се чувстват отчаяни от вярването, че едва ли не трябва да са
завършили магистърска степен по бебелогия, за да гледат дете. За много други ежедневно стои проблемът как да
осигурят храна и здравна грижа за бебето си, и дори не стигат до неговите емоционални нужди. Не винаги
присъства разбирането, че дори в най-първите дни бебето има и други нужди, различни от кърмене, къпане,
повиване. Съвсем обикновени и естествени неща като гушкането, говоренето, пеенето, играта, са всъщност
ключови за бъдещото развитие на малкия човек. 
Институциите от друга страна гледат на проблема като интимен и семеен, без разбирането, че огромна част от
родителите и семействата имат нужда от помощ и подкрепа точно в тези първи важни дни и години. И на фона на
всички програми и услуги, които държавата предлага, няма национална визия и политики за ранно детско
развитие. Няма и национална програма за здравно образование в училище, която да развива и умения за
отговорно родителство. Това е особено проблемно за семействата в риск от бедност и социална изолация и
маргинализация. 
За кампанията
"Да пораснем заедно" е застъпническа кампания на обединение от неправителствени организации, която цели да
популяризира по адекватен начин темата и да предложи интегрирана общодостъпна и масова услуга, която да
развива капацитета на родителите за пълноценна грижа в семейна среда. Предстои публикуването на доклад,
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който представя настоящата ситуация при семействата с деца от 0 до 3 години и прави анализ на предлаганите
услуги от държавата и от неправителствения сектор. 
За организаторите 
Сдружение Либерална Алтернатива за Ромско Гражданско Обединение - "Ларго" е неправителствена
организация, учредена през 2007 г. в гр. Кюстендил. Организацията работи за гражданско образование на ромите,
за повишаване на здравната им култура, като им помага да разберат, че нещата зависят както от тяхното
поведение, така и от проактивната им позиция, знания и умения. Сдружение "Ларго" се застъпва пред държавните
и местни власти за спазване на основните права на ромите. 
Фондация "Бъдеще" – Ракитово работи активно за подпомагане на ромската общност, подобряване на
социалния статус и интегриране в обществото, включване на хора от различни етнически и социални групи, за
създаване на религиозна и национална търпимост, като фокусира усилията си към децата и младежите. 
Фондация "Фонд ИГА" е независима професионална организация, създадена в Пазарджик, която инициира
гражданската активност и работи за намаляване на престъпността. 
Проект "Да пораснем заедно" е част от Проект за подобряване на майчиното и детско здраве сред ромска
общност "С грижа от 0 до 3", който се изпълнява с финансовата подкрепа на Фондация "Тръст за социална
алтернатива", "Отворено общество" и "Портикус". 
Повече информация:
https://we-care.bg/initiatives/early-learning-and-responsive-parental-care/
https://www.facebook.com/DaPorasnem 
https://www.youtube.com/channel/UCD1OZEnYKM0IKG17x8jDizA https://www.largo-bg.com/ 

Конкурсът "Съвременна българска художествена литература без граници" цели да допринесе за обогатяване
на националната писмовна съкровищница с произведения, създадени в чужбина

Новата инициатива на Националния дарителски фонд "13 века България" - конкурса "Съвременна българска
художествена литература без граници" предизвиква вдъхновението на българските писатели в странство. Идеята
на родолюбивата организация с 40-годишна история е да подкрепи творчеството на роден език без географски
ограничения, независимо дали става дума за поезия или проза.

Според регламента на творческата надпревара българските общности, културни клубове, сдружения на автори от
съответната държава могат да номинират автори от нашата диаспора в три категории: роман/новела, сборник
разкази, стихосбирка.

Във всяка категория журито ще отличи само по едно произведение. Материалното изражение на наградата в
размер на 3000 лева, осигурени от НДФ "13 века България", ще бъде вложено в отпечатването на творбата от
Университетското издателство "Св. Климент Охридски".

Условията за участие в конкурса са утвърдени от Управителния съвет на НДФ "13 века България" и могат да бъдат
прочетени тук

https://fund13veka.bg/wp-
content/uploads/2022/01/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82-
%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81-
%D0%A1%D1%8A%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0-
%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D1%85%D1%83%D0%B4-
%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0-
%D0%B1%D0%B5%D0%B7-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8.pdf

Националният дарителски фонд "13 века България" е организация устояла на времето. Вече 40 години поддържа
възрожденския дух на щедрото родолюбие. Учреден е с Постановление №51 на Министерски съвет от 17
декември 1981 г. като първата и единствена по рода си държавно-обществена организация за дарителска дейност
у нас във връзка с честването на 1 300 години от създаването на българската държава.

Той има за цел да организира и подпомага дарителската дейност, извършвана от български и чуждестранни
физически и юридически лица в подкрепа на образованието, науката, културата, възстановяването и опазването
на исторически и културни ценности, здравеопазването и други социални сфери.

За постигане на целите си Фондът придобива безвъзмездно, управлява и се разпорежда с движими и недвижими
имоти, финансови активи, права върху обекти на интелектуалната собственост, уникални и други произведения на
изкуството, които се даряват или завещават от физически и юридически лица от страната и от чужбина в полза на
Фонда или са резултат от дейността му. Той е гарант за изпълнението на волята на дарителите.
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През годините обединява щедрия принос, усилия и воля на над 80 000 дарители и чрез тях участва в създаването и
развитието на 250 национални обекти на културата, просветата, науката, здравеопазването, спорта… Сред тях са
обществени институции, национални и регионални музеи и галерии, църкви и манастири, монументи, посветени на
българската история, възстановени паметници на войнската слава.

Днес Фондът работи за развитие на дарителството, посредством национални кампании и инициативи в
обществена полза; привлича нови дарители; подкрепя обществено значими проекти; развива регионалните си
поделения, съобразно тяхната специфика и възможност; управлява с грижата на добър стопанин поверените му
имоти, някои от тях недвижими културни ценности с национално и местно значение; стреми се да информира
своевременно, пълно и задълбочено българската общественост у нас и в чужбина за дарителската и културната си
дейност.

НДФ в продължение на четвърт век окуражава младите писатели чрез Националния конкурс за къс разказ на
името на Рашко Сугарев. А когато си получил отлична оценка от доказани таланти като Димитър Коруджиев, Деян
Енев, Теодора Димова и Георги Величков, наистина ти поникват крила.

Повече от 12 поредни години утвърдени и начинаещи автори, малки и солидни издателства мерят страници за
най-престижния приз за проза "Роман на годината". Макар и само с едно издание надпреварата на Националната
награда за млад талант в съвременното изкуство и наука събира съцветие от най-светлите умове и дарования на
България, придобили световна известност и реализация.

ЮНЕСКО по традиция дава патронажа на НДФ "13 века България" за провеждането на международния младежки
фестивал "Река на толерантността", в който студенти от художествените академии на Балканите и техните
преподаватели обменят енергия и идеи. Траен и желан партньор на Фонда е УНИЦЕФ.

Конкурсът за детска рисунка на тема "Заедно в изкуството за по-добро бъдеще" е съвместна инициатива, родила
незабравими изложби. Отлично е и сътрудничеството с Държавния културен институт към министъра на външните
работи, както и с още десетки организации и институции.
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Търговище - библиотека - медийна грамотност
Библиотеката в Търговище ще е домакин на обучение по медийна грамотност за възрастни
Търговище, 24 януари /Боряна Димитрова, БТА/
Регионалната библиотека "Петър Стъпов" в Търговище ще е домакин на обучение по медийна грамотност за
възрастни, което ще бъде онлайн. Водещ ще е разследващата журналистка Миролюба Бенатова, информират от
ръководството на културната институция. 
Обучението "Медийна грамотност онлайн за възрастни хора" , което ще се проведе на 7 февруари, е част от
програмата "Медийна грамотност онлайн - учене през целия живот" на Коалиция за медийна грамотност и
Фондация "Лъчезар Цоцорков". Програмата е насочена към т.нар. новодошли в социалните мрежи възрастни хора,
които вече имат достъп до интернет през смартфон или компютър, но все още нямат развити умения за безопасно
и пълноценно използване на новите комуникационни канали.
Обучението включва следните умения: как да различаваме достоверни от недостоверни източници на
информация; как да разпознаваме фалшиви профили в социалните мрежи; как да се предпазим от онлайн
измами; какви са рисковете, свързани с нашите лични данни онлайн, уточняват домакините от библиотеката. 
Завършилите обучението ще получат сертификат за ментори по медийна грамотност в онлайн среда. Такъв ще се
издава на всички участници, присъствали до края на програмата. 
Срокът за попълване на формуляр за участие е до 4 февруари. За записване също може да се ползва телефон
0601/ 63791, на който отговаря специалистът в институцията Петя Стоянов.
От посетителите на библиотеката се изисква зелен сертификат.
/ММ/
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Инициативата е част от застъпнически проект за ранно учене и развитие и отзивчиви родителски грижи за деца от
0 до 3 години

Кога започва да се учи едно дете? В училище или още от първите му дни в света?

Кампанията "Да пораснем заедно" споделя разбирането, че децата започват да учат още в първите си мигове
живот. За бебето светът е нов и голям, а всеки звук, допир и образ са безкрайно вълнуващи. Тези, които полагат
грижи за децата, са техните първи учители по живеене. Уютът на дома е първата учебна стая, в която всеки ден
има нови уроци и открития.

Докато детето расте здраво, родителят израства в грижата за него. Защото не само възрастният учи детето – и то
учи нас, порасналите, как да бъдем родители, как да обичаме. Малките са тези, които учат нас как да сме големи.

А по това как ние се грижим за децата си – за всички деца, си личи и колко сме пораснали като гражданско
общество...

За проблема

Темата за ранно учене и отзивчиви родителски грижи се оказва сравнително непозната – както за широка
аудитория, така и за институциите. Част от родителите се чувстват отчаяни от вярването, че едва ли не трябва да са
завършили магистърска степен по бебелогия, за да гледат дете. За много други ежедневно стои проблемът как да
осигурят храна и здравна грижа за бебето си, и дори не стигат до неговите емоционални нужди. Не винаги
присъства разбирането, че дори в най-първите дни бебето има и други нужди, различни от кърмене, къпане,
повиване. Съвсем обикновени и естествени неща като гушкането, говоренето, пеенето, играта, са всъщност
ключови за бъдещото развитие на малкия човек.

Институциите от друга страна гледат на проблема като интимен и семеен, без разбирането, че огромна част от
родителите и семействата имат нужда от помощ и подкрепа точно в тези първи важни дни и години. И на фона на
всички програми и услуги, които държавата предлага, няма национална визия и политики за ранно детско
развитие. Няма и национална програма за здравно образование в училище, която да развива и умения за
отговорно родителство. Това е особено проблемно за семействата в риск от бедност и социална изолация и
маргинализация.

За кампанията

"Да пораснем заедно" е застъпническа кампания на обединение от неправителствени организации, която цели да
популяризира по адекватен начин темата и да предложи интегрирана общодостъпна и масова услуга, която да
развива капацитета на родителите за пълноценна грижа в семейна среда. Предстои публикуването на доклад,
който представя настоящата ситуация при семействата с деца от 0 до 3 години и прави анализ на предлаганите
услуги от държавата и от неправителствения сектор.

За организаторите

Сдружение Либерална Алтернатива за Ромско Гражданско Обединение - "Ларго" е неправителствена
организация, учредена през 2007 г. в гр. Кюстендил. Организацията работи за гражданско образование на ромите,
за повишаване на здравната им култура, като им помага да разберат, че нещата зависят както от тяхното
поведение, така и от проактивната им позиция, знания и умения. Сдружение "Ларго" се застъпва пред държавните
и местни власти за спазване на основните права на ромите.

Фондация "Бъдеще" – Ракитово работи активно за подпомагане на ромската общност, подобряване на социалния
статус и интегриране в обществото, включване на хора от различни етнически и социални групи, за създаване на
религиозна и национална търпимост, като фокусира усилията си към децата и младежите.

Фондация "Фонд ИГА" е независима професионална организация, създадена в Пазарджик, която инициира
гражданската активност и работи за намаляване на престъпността.

Проект "Да пораснем заедно" е част от Проект за подобряване на майчиното и детско здраве сред ромска
общност "С грижа от 0 до 3", който се изпълнява с финансовата подкрепа на Фондация "Тръст за социална
алтернатива", "Отворено общество" и "Портикус".

Заглавие: Фонд "Валя Крушкина" с кампания срещу фалшивите новини за Ковид

Дата: 24.01.2022 15:36
Медия: Съюз на българските журналисти

http://sbj-bg.eu/index.php%3Ft%3D51570


Кампанията "Инфодемия в условия на пандемия" ще подготвя ученици от 5-12 клас как да различават фалшиви
новини около пандемията.

"Инфодемия в условия на пандемия" е инициатива на Фонд "Валя Крушкина" към Фондация "Работилница за
граждански инициативи". Целта на кампанията е да въвлече ученици между 5-ти и 12-ти клас в онлайн
комуникационна кампания, посветена на изграждането на способности за идентифициране на фалшиви новини в
социалните мрежи, свързани с коронавируса. Темата е предизвикана от новите реалности и живот в условия на
световна пандемия, здравна и хуманитарна криза.

В рамките на 6 седмици ученици от цялата страна ще публикуват информация, свързана с фалшивите новини за
COVID-19 в социалните мрежи Facebook и Instagram и техниките, чрез които да ги разпознаваме. Използвайки
контактите си в социалните медии, децата ще предоставят полезна информация на своите връстници и приятели,
като така ще им помогнат да се ориентират по-добре в огромния информационен поток. Родителите на всички
деца, участници в кампанията, са дали предварително съгласие за тяхното участие.

Терминът "фалшиви новини" се използва широко в медиите и в социалните мрежи. Често "фалшивата новина" се
използва за политически цели, за да се отвлече вниманието от друг по-голям проблем, да се дискредитират
официални лица и да се подпомогне разпространението на дезинформация.

При наличието на толкова много безплатна информация онлайн, е лесно да се разсеем от всички фалшиви
материали. Авторитетни ресурси, които някога са били считани за официални, са завладени от онлайн платформи,
умишлено създадени да споделят и разпространяват нискокачествена, фалшива информация. Децата са сред
силно уязвимите онлайн потребители и могат много по-лесно да бъдат заблудени, поради липсата на житейски
опит и умение да отсяват правилно от неправилно.

Благодарение на кампанията "Инфодемия в условия на пандемия" децата ще получат ценни съвети и ресурси,
които ще подпомогнат ориентацията им в дигиталния информационен свят по най-дискутираната в последните 20
месеца от живота ни тема.

За осемнадесети пореден път Германо-българската индустриално-търговска камара (ГБИТК) ще връчи наградата
на германската икономика за 2021 г. на официална церемония, която е част от новогодишния прием на Камарата.
Тя ще се състои от 18.30 ч. в City Stage под НДК, съобщиха от Камарата, предаде БТА.

Ще бъдат отличени фирми, допринесли за развитието на българо-германските икономически отношения.
Наградата на германската икономика ще бъде дадена в четири категории: "Голямо предприятие", "Малко и средно
предприятие", "Корпоративна социална отговорност" и "Стартиращо предприятие".
Победителите се определят от жури, съставено от представители на германско-българските бизнес среди.
Официален гост на събитието се очаква да бъде премиерът Кирил Петков.
Номинираните компании в категорията "Голямо предприятие" са: "Кауфланд България" (Kaufland Bulgaria), "Скейл
фокус" (Scale focus), АББ България (ABB Bulgaria), "Диджитъл нейчър България" (DIGITALL Nature Bulgaria), "Фесто
Прoдакшън" (Festo Production), "Инграм майкро България" (Ingram Micro Bulgaria), "Отобок Манюфакчъринг
България" (Ottobock Manufacturing България), "Шварц Ай Ти" (Schwarz IT), "Бош България" (Bosch Bulgaria). В
категорията "Малко и средно предприятие" номинирани са "ЛоджиСофт" (LogiSoft) и "Смарт органик" (Smart
Organic), а в категория "Корпоративна социална отговорност": САП лабс (SAP Labs България), "ПроКредит Банк",
"Кауфланд България", "Девня Цимент", "УниКредит Булбанк:, "ЕВН" (EVN) - Разпределение на електроенергия юг
(част от EVN). В категорията "Стартиращо предприятие" са посочени "СофияТуГоу" (Sofia2Go), "Безпилотни
системи България" и "Пейхоук" (Payhawk).

Заглавие: Германо-българската индустриално-търговска камара ще връчи тази вечер годишните си награди

Дата: 25.01.2022 08:24
Медия: 24 Часа

Заглавие: Фондът "За децата на герои" подкрепи 25 деца през 2021 година с общо 127 000 лева

Дата: 25.01.2022 18:30
Медия: BCause

https://www.24chasa.bg/region/article/10719488
https://bcause.bg/daritelstvo/news-giving/767-fondat-za-detsata-na-geroi-podkrepi-25-detsa-prez-2021-godina-s-obsto-127-000-leva.html


Фондът "За децата на герои" влезе в своята втора година. Благодарение на всички Вас до 31.12.2021г. изплатихме
254 стипендии на 25 деца, на обща стойност 127 000 лева. Ковид отне от тези деца техните майки и бащи - медици
и учители. Родители, чийто живот угасна в услуга на обществото и не може да бъде върнат.

Започваме 2022 година с още 3 деца и така броят им става 28, като 12 от нашите стипендианти са деца на медици
и 16 на педагози. Това означава, че трябва да изплащаме по 14 000 лв за стипендии всеки месец. Пари, които не
могат да запълнят празнината, но могат да бъдат помощ и да изразят до някаква степен нашата благодарност
като общество.

За да осигурим стипендиите, е нужно да съберем 170 000 лева, за да бъде подсигурена поне една година за
месечни стипендии. Идеалната цел на кампанията е те да получават помощта до навършване на 18-тата си
година. Критериите за отпускане на стипендия са публикувани на сайта на фондация За Доброто
www.zadobroto.com, на фейсбук страницата и във фейсбук групата на Проект #Задоброто, както и в медиите.

Фондът е управляван от Обществен съвет. Той приема документите, отпуска стипендиите и се отчита пред
дарителите.
Започнахме тази кампания заедно с Фондация BCause, учителя Петър Велков и с подкрепата на организациите
"Гората.бг", "Капачки за бъдеще", "На първа линия", на доброволци и дарители. Техни представители са част от
Обществения съвет.

Фонд ЗаДецатаНаГерои медици и учители, загинали в битката с Covid-19

Можете да дарите онлайн в Платформата.бг в кампанията ни и да подкрепите кампанията и с дарителски SMS с
текст DMS GEROI на номер 17 777 за трите мобилни оператора.

Фотоволтаичен парк на площ от 140 хектара застрашава местообитания, защитени от зоната "Натура". За това
алармират от коалицията "Да запазим природа в България". Ако има някаква намеса върху зоната, тя ще е
минимална, твърдят от фирмата, изготвила екологичната оценка.

Подкрепяме подобен начин на добиване на електроенергия, но не и в такива важни за опазване територии,
посочва Спас Узунов от фондация "Биоразнообразие":

"Конфликтът тук е, че се засягат много големи площи от наистина ценни природни територии. И неслучайно, до
началото на миналата година, изграждането на подобни фотоволтаични инсталации, в защитени зони от "Натура"
2000 по хабитати, беше забранено. Това е във връзка с един национален план за развитие на тази енергия. Но тъй
като 2021 г., януари месец, тези документи изтекоха като действие, това беше използвано от инвеститорите да
прокарат набързо такива инвестиционни предложения", добави екологът.

"В сайта на екоинспекцията, докладът по екологичната оценка се появява за обществен достъп на 6 януари",
посочи Спас Узунов.

"Ние ще изпратим нашето отрицателно становище до 6 февруари", поясни той.

Към момента докладът по екологичната оценка е качен на страницата на РИОСВ – Бургас за коментари и
становища.

Фондация Благотворител, кани учители, логопеди, психолози, които работят с деца от 4 до 12 години, да участват в

Заглавие: Екологични организации – против соларен парк в защитена зона

Дата: 25.01.2022 18:42
Медия: FRONT News

Заглавие: В Бургас предстои обучение за учители по метода "Уроци за сърцето"

Дата: 25.01.2022 23:55
Медия: Информационен портал за неправителствените организации

https://front.bg/ekologichni-organizacii-protiv-solaren-park-v-zashtitena-zona/
https://www.ngobg.info/bg/news/125472-%D0%B2-%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%81-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B7%D0%B0-%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D1%81%D1%8A%D1%80%D1%86%D0%B5%D1%82%D0%BE.html


обучение по програма: "Стратегии за изграждане на характера и на подкрепяща среда"  Дата и място на
провеждане: 12-и февруари (събота), зала в центъра на гр. Бургас * За първи път организираме обучение в Бургас
и ще се радваме да имаме пълноценна група! 
Краен срок за регистрация 9-и февруари 2022 г. 
МОЛЯ НАПРАВЕТЕ СВОЯТА РЕГИСТРАЦИЯ тук: https://forms.gle/jiueBZLN4fH9o3b88 
Продължителност: 8 часа присъствени, от 9.30 часа до 18.00 часа. Самостоятелна работа 8 часа. Общо 16
академични часа. Кредит за участниците: 1 Програмата е одобрена от министъра на образованието и науката със
Заповед № РД09-228/ 02.02.2018 Начин на завършване: творческа задача, издаване на сертификат за завършено
обучение 
НЯКОЛКО ПРИЧИНИ ДА ЗАПИШЕТЕ ТОВА ОБУЧЕНИЕ:
Обучението насърчава личностното развитие на педагози, възпитатели, психолози и педагогически съветници,
като насочва внимание към собствените им навици на общуване и умения за открита и градивна комуникация. 
Програмата се съсредоточава върху изграждането на качества на характера като благодарност, честност,
решителност, щедрост, сътрудничество, смелост, грижовност, отговорност, уважение и др., и създаването на
училищна среда, в която се мотивира осъзнатото им разбиране и прилагане в ежедневието на учениците. 
Програмата е градивна за работа върху емоционалната интелигентност и постигане на трансформация на
трудните емоции при децата. 
Обучението разкрива възпитателни стратегии, които използват добродетелите като стандарт на общуване и
поведение и ги превръщат в основа на изграждането на личността на учениците. 
Получавате 1 кредит, доказателство за повишаване на вашата професионална квалификация. 
Допълнителна информация за ПРОГРАМА ДОБРОДЕТЕЛИ и 10 видео урока за деца, вижте в сайта на програмата:
https://www.dobrodeteli.bg/ 
Книгите "Уроци за сърцето" са издадени от фондация Благотворител 2018 г. в помощ на учителите. Книга първа:
Наръчник за изграждане на характера и емоционалната зрялост на деца в предучилищна възраст, съдържа 20
учебни плана, които представят качества като честност, щедрост, смелост, единство, чрез вдъхновяващи истории,
дискусия, игри и артистични дейности. 
Книга втора: Наръчник за изграждане на характера и емоционалната зрялост на деца в начална училищна
възраст, съдържа 37 учебни плана, посветени на качества като увереност, щедрост, отговорност, търпение,
благодарност, целеустременост… Включени са общи теми като Лупа на доброто, Задружен клас, Силата на
думите…, както и съвети за привличане сътрудничеството на родителите. 
Представяне на лектора: 
Марина Кларксън /Грозданова/ е автор на книга първа и съавтор на книга втора "Уроци за сърцето". Тя е
преподавател, психолог, обучител и най-вече вдъхновител. От 2008 г. се съсредоточава върху изграждане на
емоционална зрялост и устойчивост на характера, подобряване на взаимоотношенията и подпомагане на
себепознанието на учениците, семействата и педагозите, с които работи. Заразителният ентусиазъм и щедростта,
с които споделя знанията си, са впечатляващи. С присъщата си любознателност, тя непрестанно обогатява
методите си на преподаване към ученици и колеги. 

Обявяваме класацията на 16-те в МЛАД БЛАГОТВОРИТЕЛ 2022!
Публикуваме временната класация по категории. Напомняме, че само 6 проекта ще достигнат до финал. 
Класацията може да се промени много, защото за учениците и учителите предстои време за обучение, доработка
на проектите и видео представяне на каузата!
Числото пред името на всеки проект е сбор от точките от четирите критерия, по които оцениха 7-те членове на
журито. Максималният възможен брой точки е 140, но нямаме проект, който да го е постигнал. Това показва
единствено, че предстои работа по идеите и бюджетите на проектите! В екипите на полуфиналистите има общо 68
ученика и 24 - ръководители /учители, родители, ментори/. Към всички тях изпратихме първата покана за обучение.
Финалното класиране на 6-те победителя ще бъде сбор от: • Педставянето на проектите на първи етап
• Допълнителните разработки по конкретните задания след всяко едно от трите обучение /три поредни съботи/
• Вдъхновяващо видео до 3 минути, в което участниците ще имат възможност да убедят журито, че каузата им
заслужава да е сред финалистите
ПОЛУФИНАЛИСТИ:
Тема 1. Подкрепа за деца/ученици, лишени от родителски грижи или възрастни хора в нужда
133 Създай-ЕКО-Дари- гр. Русе, МГ
128 Българските шевици – мост между поколенията, гр. Бургас
102 Стопли детското сърце, гр. Мадан
102 Заедно в успеха - с. Микрево
110 Ръка за помощ да протегнем... – календар на доброто, гр. Кърджали 
Тема 2. Съхраняване на музикалното наследство на България 
131 Мисия Ромбана, гр. Ямбол
116 Тайните пасища на Чичовите конье, гр. Бухово
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95 Бъдеще през миналото, с. Сокол
Тема 3. Екология /опазване и грижа за околната среда/
126 Farina Flo, гр. Русе, АЕГ
119 EcoSmoke, гр. Варна
117 Съхрани природата - промени града, гр. Дулово
111 КъСМЕТ за бъдещето!, гр. Смолян
101 Грижа за природата - надежда за бъдещето на децата, с. Микрево
96 Мислим глобално, действаме локално!, гр. Кюстендил
92 Together for Nature, гр. Петрич
91 The green classroom, гр. Бургас
Оценяващата комисия е в състав:
Александър Балабанов – Корпоративен обучител и експерт по лидерство. Създател и управител на DynamixLab Ltd
Бистра Георгиева – Създател и Директор на "Детска Лидерска Академия", преводач 
Валерия Чанкова – Журналист, 17 години стаж в телевизия / bTV и Nova/, сега продуцент в bTV новините
Проф. д-р инж.-икон. Даниела Тодорова - Ректор на Висше транспортно училище "Тодор Каблешков" 
Десислава Еленкова - Мениджър "Маркетинг и комуникации" на "ЗД Евроинс" АД – партньори и дарители в
конкурса
Красимира Величкова – Директор на "Български Дарителски Форум"
Татяна Христова – Обучител по личностно развитие, коуч с опит в управление на бизнес проекти 17 години 

Изминалата 2021 година бе трудна за много хора. Трудна беше и за много граждански организации. В трудни
времена се открояват отговорните и решителни личности и организации. Видяхме ги и през тази година. Въпреки
несигурността, старите проблеми и новите предизвикателства, граждански организации бяха активни предлагаха
решения и подкрепа в рамките на разнообразни проекти и програми.
Сега е време за признание към хората и организациите, които през цялата година работиха целенасочено,
започнаха нови и разшириха стари дейности, включиха нови групи хора. Знаем, че средствата от дарителски
кампании и финансиращи програми не могат да помогнат на хората без ежедневната, целенасочена и
професионална работа на мотивирани и отговорни за общността си хора.
Този конкурс е за проекти на граждански организации, насочени към участие на хората в живота на обществото;
подобряване на условията, възможностите и качеството им на живот; справяне с последици от пандемията, без
значение на размера и източника на финансиране, мястото на изпълнение, типа на дейности или хората, за които
са замислени.
Доказани професионалисти в бизнеса, медиите и изкуството ще определят наградите, като оценят представените
проекти по резултатите; устойчивост на дейностите във времето; финансова ефективност; участие на хората от
целевите групи и местната общност; новаторство и приложимост на идеята в други населени места.
Организации и лица могат да номинират проекти, като изпратят попълнен формуляр и няколко снимки от
дейностите до 28 февруари 2022 година на mgeorgieva@tulipfoundation.net.
Пълният списък на номинираните проекти ще бъде представен на Интернет страницата на Фондация Лале.
Отличените проекти и организации ще бъдат обявени на публична церемония в края на март 2022.
Наградите са специално изработени от Георги Чапкънов. 

София. Министърът на туризма Христо Проданов бе сред официалните гости тази вечер в София на XVIII на
Германо-Българската индустриално-търговска камара (ГБИТК). Отличени бяха фирми, допринесли за развитието
на българо-германските икономически отношения през последната година. Сред официалните гости на събитието
бяха министърът на иновациите и растежа Даниел Лорер и Н.Пр. Кристоф Айххорн, посланик на Федерална
република Германия в София. Гостите бяха приветствани и от Тим Курт, президент на ГБИТК, и д-р Митко Василев,
главен управител на ГБИТК. д-р Митко Василев, главен управител на ГБИТК Христо Проданов връчи отличието на
амбициозната компания "Payhawk" в категория "Стартъп". Припомняме Ви, че Български съюз по балнеология и
СПА туризъм е в УС на Германо-Българската индустриално-търговска камара, като организацията е
представлявана от своя председател и вицепрезидент на Европейската СПА асоциация Сийка Кацарова. На
церемонията Проданов имаше възможност да се срещне и разговаря по важни за деня теми с членове на
организацията. Останалите носители на големите награди бяха: "Фесто производство" – в категорията "Голямо
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предприятие", "Смарт Органик"- в категория "Малко или средно предприятие", "УниКредит Булбанк" – в категория
"Социален ангажимент". Почетни грамоти за ползотворно и тясно сътрудничество с ГБИТК през изминалата 2021
г. получиха Димитър Николов, кмет на община Бургас, Стефан Йонков, ръководител на службата по търговско-
икономически въпроси към Генералното консулство на Република България в Мюнхен и Торстен Гайслер,
ръководител на бюрото на Фондация Конрад Аденауер в България. Сподели публикацията 

През 2022 г. едно от най-предпочитаните старозагорски училища -Профилирана природоматематическа гимназия
(ППМГ) "Гео Милев"чества 50-годишен юбилей.

ППМГ "Гео Милев" е наследник на първото класно девическо училище в Стара Загора, открито на 02.06.1863
година. Учебните занятия започват на 24.08(05.09).1863 година в сградата на Свети Николското училище. Негов
създател и пръв директор е Анастасия Тошева – първата жена с висше образование в града. Тя е била един от най
– изявените педагози за онова време. Под нейното всеотдайно ръководство училището се утвърждава като един от
първите центрове на девическо образование у нас през епохата на Възраждането. То дава на България десетки,
много добре подготвени за своето време и с родолюбив дух учителки.

До Освобождението в него са учителствували освен Анастасия Тошева, Зюмбюля Талинова, Даскал Атанас Иванов,
Петър Иванов, Пенка Стойчева и други. Негови възпитанички са: Райна Попгеоргиева, Зюмбюля Попстефанова,
Теофано – Ненова Попова и други.

Авторитетът му на най-добре уредено девическо училище привлича ученички от далечни места. То подготвя
процентно най-много учителски кадри за девическите училища в България.

След Руско-турската война правителството на Източна Румелия взема решение и от 09.1881 година училището
прераства в областна девическа гимназия – втората в Източна Румелия (другата е в Пловдив), а в България има
общо 5 областни девически гимназии. След Съединението 17.10.1885 година Областната девическа гимназия се
преименува в Старозагорска държавна девическа гимназия с директор Анастасия Тошева. През 1892 година след
дългогодишна и плодотворна педагогическа дейност, поради болест, Анастасия Тошева подава оставка и за
директор е назначен видният старозагорски учител и общественик Атанас Илиев.

След 1910 година училището е образцово. През периода 1919 – 1923 година е разкрит към него полувисш
педагогически курс.

На 06.05.1931 година тържествено е честван 50 годишния юбилей на гимназията. На тържеството министърът на
Просвещението връчва орден на наградените учители по случай празника.

ППМГ "Гео Милев" претърпява няколко трансформации. През 1937 година приема за патрон името на княгиня
Мария Луиза. Същата година се празнува 100- годишнината от рождението на Анастасия Тошева. На входа на
гимназията (днес в същата сграда се намира II ОУ"П.Р.Славейков") е поставена паметна плоча. След 1944 година
гимназията е преобразувана в Народна девическа гимназия, а през 1947 година приема за патрон името на
видния старозагорски поет Гео Милев.

През 1951 – 1952 година е въведена поредната номерация на училищата в Стара Загора и училището се именува
Второ средно училище "Гео Милев". Поради закона за по-тясна връзка на училището с живота е наречено Второ
средно политехническо училище "Гео Милев". На 23.05.1956/57 учебна година му е връчен орден "Кирил и Методий"
– I степен.

През май 1963 година II СПТУ "Гео Милев" отбелязва тържествено 100- годишнината от създаването на
Девическото класно училище. За втори път гимназията е наградена с орден "Кирил и Методий" – I степен.

На 15.09.1971 година много тържествено е открита първата учебна година в МГ "Гео Милев". Министерството на
народната просвета официално трансформира II СПТУ "Гео Милев" в МГ "Гео Милев" на 02.06.1972 година. На
новата гимназия се възлага да подготви за растящите нужди на района нов тип кадри с компютърна грамотност.
Математиката се утвърждава като основна учебна дисциплина. По-късно се разкриват паралелки по биология,
химия и физика (в наши дни остава само биологията) и гимназията се преименува в ПМГ "Гео Милев".

Важна част от историята на гимназията е изпълненият основен ремонт на сградата през 2016 г. на стойност на 3
млн лн. ,благодарение на усилията на общинското ръководство.

Всъщност на 2 юни 2022 г. се навършват 50 години от обявяването на училището за Математическа гимназия.

"Идеята е официалното честване на юбилея на гимназията ни да се състои на 6 юни 2022 г. с концерт в Операта,
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съобщи за медията ни Мариета Петрова, директор на ППМГ "Гео Милев". – В седмица от 6 до 11 юни ще се състоят
различни инициативи.

Ситуацията е такава, че не могат да се планират присъствени инициативи, но каквито и да се организират и
провеждат – по класове, индивидуални участия, много по предложение на Ученическия съвет, от клубовете по
интереси – всички са подчинени на 50-годишния юбилей на гимназията".

Сред по-атрактивните събития отбелязваме 28 май . Тогава ще се състои "Луда надпревара" – състезание по
градско ориентиране, което две години не се е провеждало заради пандемията.

На 1 юни ще бъде открита фото-документална изложба в Арт-алеята в парк "Пети октомври" на тема "ППМГ във
времето". На 6 юни е празничният концерт в операта с участието на талантите на училището. На 7 юни е планирана
изложба в училището и ученическо самоуправление. Ще бъде избран ръководен екип от ученици – директор,
зам.директори и др., които ще управляват гимназията.

На 8 юни ще се проведе литературен конкурс за есе на тема "Духът на новия свят".

На 9 юни е планиран Ден на отворените врати. Това е представяне на почти всичко, което се случва в гимназията.
Ще бъдат презентирани различни уърк-шопове – проекти по информатика и информационни технологии, по
математика, физика и химия, биология и здравно образование, срещи с Ученическия съвет, клуб "Дебати" …От
сега са поканени всички, които желаят да видят "отвътре" гимназията.

В петъчния ден ще се проведат различни спортни състезания. В събота – 11 юни в двора на училището е
предвидено "Гранде парти – ППМГ" със сцена, шатри, музикални групи и пр.

Много са събитията, които да проведени през юбилейната за ППМГ "Гео Милев"учебна година. Поредицата
започна на 1 ноември 2021 г. с присъждане на педагогическия колектив на най-високото отличие на Община
Стара Загора в областта на образованието – наградата "Анастасия Тошева".

За втора година учениците Кирил Иванов и Тодор Митев създадоха приложението "Merry Christmas Bulgaria", което
направи Коледата у нас и по света много по-красива.

7 "а" клас издаде в електронен вариант вестник "Планета", който показва гимназията през техните очи. Учениците
пожелаха да влязат в ролята на журналисти и ръководството им даде тази възможност Ученическият съвет
предвижда за юбилея да издаде специален голям вестник.

Г-жа Тонка Иванова води клуб-занимания по интереси "Да си построим наука". Участието на гимназистите в него е
наситено с атрактивни събития.

Послучай 127-та годишнина от рождението на патрона на училището, голяма част от възпитаниците на гимназията
присъстваха на световната премиера на документалния филм "Гео Милев през лабиринта на времето".

По национална програма "Осигуряване на съвременна образователна среда" – модул "Библиотеки" , във фоайето
на четвърти етаж, където учат осмокласниците, се устрои кът за четене. Там са предвидени различни инициативи,
вдъхновявани от преподавателката по български език и литература Екатерина Стратиева – Мирчева.

На 22.01.2022 се проведе в дистанционна форма 22-рата ученическа конференция на УчИМИ по математика и
информатика. В нея взеха участие 47 ученици от цяла България с проекти по математика, информатика и ИТ. От
ППМГ "Гео Милев" гр. Стара Загора участваха двама ученици:

Мирослав Минчев от 11А клас в област Математика с разработката: Фрактално брауново движение и
приложението му при симулиране на вътреклетъчната динамика, с ръководител Евгения Господинова и Никола
Ганчев от 10А в област Информатика и ИТ с разработката: ИНТЕНТУМ, с ръководител Живка Желязкова.

Две достойни участия, с две отлични представяния и медали .

Освен това Мирослав Минчев спечели стипендия на Американска фондация за България. Той е единственият
представител на Област Стара Загора, който спечели стипендия на Американска фондация за България в раздел
Природни науки! За втора поредна година ученикът е удостоен с високото признание! В началото на месец
декември негово изследване беше публикувано на английски език на първа страница във в."Аз Буки", в
приложението за изследвания и научни статии точно в тази област.

Мирослав Минчев е носител на награда "Млада Загора" за 2021г. Той е старозагорският представител в
Националния отбор по природни науки за IYNT, станал абсолютен шампион в Международния турнир на младите
естествоизпитатели за 2021година.

В юбилейната учебна година педагогическият екип на ППМГ "Гео Милев" е от 54 човека, а учениците са 800. От 5 до
7 клас са 6 паралелки и 8-12 клас -25 паралелки. В гимназиална степен се изучават специалностите "софтуерни и
хардуерни науки" – по две паралелки във випуск, две паралелки – "математически профил", една паралелка
"природни науки" – във випуск, и във всички паралелки с интензивно изучаване на английски език.

Росица Ранчева



Втората стихосбирка на талантливата и романтична Любел Дякоf е вече на пазара. Отново в стилно издание, но
този път придружено със силно послание и важна мисия към българските жени. 
Самата авторка е дете, което е израснало в домашно насилие, затова избира да посвети "Ембрион на тъгата" на
каузата за подкрепа на жертвите от тези обстоятелства. 
Любел заяви, че 1,67 лв. от всяка закупена книга ще дари на "Фонд за подкрепа на жени, пострадали от домашно
насилие" на "Фондация BCause". Точно толкова, колкото доскоро беше държавната издръжка за жена, настанена
в кризисен център. Днес тази издръжка е 1,72 лв. на ден.

"Чрез книгата искам да покажа пораженията и гледната точка на децата, не само на жените пострадали от
домашен тормоз", заявява писателката.

За нея е важна тази кауза и защото знае, че по-голяма част от жертвите не могат да се разведат с насилниците си
поради финансови причини. "Тук идва ролята на държавата. От друга страна каузата е важна, защото ако мога да
помогна на жени и деца чрез творчеството и каузата, то тогава болката ми ще има смисъл", споделя за MediaCafe
Любел.

Стихосбирката "Ембрион на тъгата" може да бъде намерена на сайта на Любел Дякоf – lubeldqkof.com с автограф
и лично послание. Може да бъде и поръчана от сайта на издателството "Библиотека България", store.bg, ozone.bg,
Хеликон, bookstore.

Ембрион на тъгата

Расла съм
под отчаяното сърце на майка ми.
И до днес чувам как се разбива,
как се страхува.
Расла съм
до счупените ключици,
до синините.
Може би затова са сини очите ми.

И аз ритах безпомощно,
за да я спася от баща ми,
а тя си мислеше, че се радвам
и ме галеше с ръката, на която блестеше златната халка на една тъжна робиня.

И аз бързах, мамо, да изляза,
за да те защитя,
девет месеца ми трябваха,
а после мълчах цяла година.

Трябваше да се науча да тичам, мамо, за да те опазя,
после събирах сили, за да те спася и го направих.

Затова съм тук,
въпреки че не трябваше.

Аз съм
обречен ембрион на тъгата, мамо…

Заглавие: Любел Дякоf помага на жените чрез новата си книга "Ембрион на тъгата"

Дата: 26.01.2022 12:41
Медия: Медиа кафе

Заглавие: "Инфодемия в условията на пандемия" търси фалшивите новини

Дата: 26.01.2022 12:09

https://www.mediacafe.bg/novini/lyubel-dyakof-pomaga-na-zhenite-chrez-novata-si-kniga-embrion-na-tagata/
https://bnr.bg/sofia/post/101591765


Благоприятна почва за разпространение на фалшива информация предостави пандемията от Covid-19. В
интернет, а и извън него можем да прочетем всякакви публикации, свързани с коронавируса, често абсолютно
неверни или от непроверени източници. 
Борбата с фалшивите новини е причината Фонд "Валя Крушкина" и фондация "Работилница за граждански
инициативи" да стартират комуникационна кампания, която носи заглавието "Инфодемия в условията на
пандемия". Целта е откриването на фалшивите новини в мрежата, свързани с Covid-19. 
Кампанията започнa преди седмица, но е продължение на инициативата "Журналисти в училище", каза в ефира на
Радио София Илияна Николова, изпълнителен директор на ФРГИ. 
"Ние в последните 8 години провеждаме тези срещи на журналисти с ученици от различни училища в страната.
Правим го с носители на награди в различните категории в конкурса "Валя Крушкина" – "Журналистика за хората".
От четири или пет години, ние все повече посвещаваме нашите срещи на темата за фалшивите новини. Тази
кампания е разработена с една голяма част от учениците", каза Илияна Николова. 
Основният призив към учениците е да проверяват информацията, с която се срещат, да търсят професионалната
гледна точка и информация кой я публикува, добави Николова. 
Подробности можете да чуете в звуковия файл 

Общински експерти в сферата на градоустройството в Дупница ще бъдат обучавани, за да се повиши
компетентността им за решаване на проблемите с регулацията и узаконяването на ромските махали. В община
Дупница е получено предложение за партньорство и проект за меморандум за сътрудничество с Фондация "Тръст
за социална алтернатива" (ТСА), Фондация "Фонд за инвестиции в общността – Пещера, община Пещера" и "Алфа
рисърдж" ООД, който ще бъде подписан, ако разреши Общинският съвет.
Предмет на меморандума е успешното изпълнение на проект "Градоустойчиво: регулирани квартали за по-добър
живот", финансиран от Генерална дирекция "Правосъдие и потребители" на Европейската комисия въз основа на
грантов договор.
Целта е да се планират и осъществят предвидените в проекта дейности за повишаване на компетентността и
експертизата на експерти от 30 общини в България относно приложимата правна рамка за планиране и развитие
на нерегламентираните квартали, за законовите процедури за получаване на удостоверения за търпимост от
страна на ромските семейства, както и за разработването на подробни устройствени планове чрез процес,
насърчаващ участието на самите малцинствени общности и запознаването им с опита на общините Пещера и
Дупница.

Проектът ще се концентрира върху нуждата от повишаване на познанията и компетенции по жилищните въпроси и
равния достъп до публични услуги сред представителите на общинските власти и ще способства за активното им
включване в преодоляване на съществуващите стереотипи с цел да се изгради доверие между ромските общности
и местните власти, посочва се в докладна записка до местния парламент. Освен това проектът ще овласти
общностите по места и ще насърчи прякото им включване в процесите на вземане на касаещи ги решения. Той ще
достигне до 120 общински експерти – главни архитекти и юристи, като им предостави знания и конкретни
инструменти за успешното урегулиране на неформалните квартали и подобряването на жилищните условия в тях.
Ще бъдат проведени най-малко 20 уебинара и 20 обучения, които да представят необходимите стъпки за
осъществяването на градоустройствените промени. Ще бъде споделена информация за приложимите правна
рамка за планиране и развитие на нерегламентираните квартали, за законовите процедури за получаване на
удостоверения за търпимост от страна на ромските семейства, както и за разработването на подробни
устройствени планове чрез процес, насърчаващ участието на самите малцинствени общности и уважаващ
човешкото им достойнство.
Сред целите на проекта е да предостави лицензирани обучения "Заедно в пъстър свят" за 50 общински експерти
от 30 общини с цел да се спомогне за по-доброто разбиране на общностните особености, да задълбочи знанията и
повиши емпатията към жилищните проблеми на ромите.
Предвижда се посещение за обмен на опит за 30 общински експерти в трите пилотни общини, приложили модела
на ТСА – Кюстендил, Пещера и Дупница, за да способства за обмена на идеи, установяването на партньорски
отношения и споделянето на добри практики по отношение на урегулирането на ромските квартали.
Планира се да се изгради мрежа от съмишленици, включваща доставчици на обществени услуги, частни бизнеси и
общински представители, с цел застъпничество за изменение на законодателната рамка, касаеща жилищните
условия на икономически изоставащи общности в България с фокус върху ромите;
Целта е също така да се изработи мониторингов механизъм и извърши оценка на резултатите от проекта.

Медия: Радио София

Заглавие: Обучават експерти от община Дупница за узаконяване на ромските квартали

Дата: 26.01.2022 14:41
Медия: Вестник Вяра

https://viaranews.com/%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82-%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8-%D0%BE%D1%82-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0-%D0%B7/


В България има над 100 неурегулирани квартали с обособени ромски общности с неактуални или липсващи
подробни устройствени планове. Тази ситуация създава множество неудобства за обитателите на кварталите. Част
от проблемите, с които те се сблъскват ежедневно, са невъзможността да получат лични документи, защото нямат
собственост върху домовете си и не могат да посочат адресна регистрация, а това от своя страна води до
лишаването на обитателите им да упражняват дори и техни основни права като правото им на глас, правото им на
достъпно здравеопазване и т.н. Живеещите в тези неформални квартали са под постоянна заплаха от
принудително изселване и оставане без дом, което допринася за продължаването на порочния кръг на бедност от
поколение на поколение и има дългосрочно отрицателно влияние върху децата и възможностите им за по-добър
живот.
ТСА разработи модел, адресиращ тези проблеми. Моделът подчертава важността на спазването на всички
законови процедури, за да се приведат ромските квартали в съответствие със законовите стандарти за
градоустройство, което да позволи присъединяването им към водопроводните, канализационните и
електропреносните мрежи в страната. ТСА вярва, че е важно да бъдат запазени съществуващите къщи, които са
единствен дом за много бедни и уязвими семейства, като се вземат предвид законовите изисквания и
международно установените норми за спазване на човешките права на адекватно жилище, посочено е в
докладната. Общинските съветници ще вземат решение по предложението на заседанието си на 28 януари.

Участници от осем европейски държави ще споделят опит

Българска фондация Биоразнообразие (БФБ), Българско дружество за защита на птиците (БДЗП) и Дружеството за
защита и опазване на природната среда в Албания (PPNEA) организират международен уебинар: "Опазване и
устойчиво използване на солените влажни зони в Черноморския и Средиземноморския регион", посветен на
Световния ден на влажните зони – 2 февруари 2022 г.

Организаторите от трите екологични неправителствени организации имат за цел да съберат ключови партньори,
за да споделят най-добри практики за устойчиво използване на влажните зони със солена вода, които могат да
бъдат репликирани на други места. Уебинарът ще отбележи Световния ден на влажните зони и ще подчертае
значението на солниците за хората и природата.

Участници от осем европейски държави ще споделят опит от солници и от проектите, по които работят –
крайбрежната лагуна Атанасовско езеро, "Пода" и Поморийско езеро в България, Нарта Салина (Албания), Камарг
(Франция), Кадис (Испания), Улцин (Черна гора), Кап-Атлантик (Франция), от Португалия, Гърция и Кипър.

Всеки лектор ще представи природния обект и организацията, която представлява, основните техники за
управление, използвани във влажната зона и ще демонстрира ползите за хората и природата. Официалният език
ще бъде английски и уебинарът ще бъде публично събитие, насочено към професионалисти (учени, управители на
защитени територии, изследователи, журналисти), но също и със свободен достъп за хора, които се интересуват от
тази тема. Впоследствие организаторите ще изготвят кратък доклад от уебинара, обобщаващ най-добрите
практики в различните солници, който ще бъде разпространяван чрез уебсайтовете им и социалните медии.

За повече информация вижте събитието във Facebook: https://www.facebook.com/events/4844264042328830

Интернет страниците на организаторите – https://lagoon.biodiversity.bg/en/ / https://bspb.org/en/ / https://ppnea.org

Ректорът на Русенския университет – акад. Христо Белоев, дтн и ръководството на Спортно туристическо и
природозащитно дружество "Академик" благодариха на управителя на фирма ЙОРГ 2915 ООД/ Pirin Hill, която с
решение на Управителния съвет на дружеството е удостоена с приза "Корпоративен дарител на годината -2021".

Заглавие: Международен уебинар: Опазване и устойчиво използване на солените влажни зони в Черноморския
и Средиземноморския регион

Дата: 26.01.2022 14:44
Медия: АГРО.БГ

Заглавие: СТПД "Академик" благодари за дарителство

Дата: 26.01.2022 17:01
Медия: Бряг нюз

https://agro.bg/novini/okolna-sreda/mezhdunaroden-uebinar-opazvane-i-ustoychivo-izpolzvane-na-solenite-vlazhni-zoni-v-chernomorskiya-i-sredizemnomorskiya-region/
https://www.briag.bg/stpd-akademik-blagodari-za-daritelstvo


Сертификатът за дарение бе връчен на инж. Йоргов лично от ректора на университета. Благодарност за
дарителството изказаха и представителите на ръководството на дружеството - доц. д-р Руси Минев – председател
на управителния съвет и инж. Стефан Георгиев – заместник-председател.

През 2021 г. ЙОРГ 2915 ООД е основен партньор - спомоществовател и съизпълнител на стпд "Академик" при
реализиране на каузи и дейности за обновяване на туристическата микроинфраструктура в Русенското Поломие.

Управителят на фирмата - инж. Йоргов, е възпитаник на русенската Алма Матер, страстен почитател на планините,
на велосипеда и опазването на природата. Той привлича за каузата свои сътрудници и приятели, голяма част от
които - също възпитаници на университета. Съвместно е осъществено разчистване от множество паднали дървета
на непроходимата от над 7 години уникална екопътека "Грамовец", извършен е основен ремонт на ключов за
маршрутите в района мост над река Черни Лом, обозначен с указателни табели е атрактивен панорамен път от с.
Кошов до Скалния комплекс "Грамовец". По маршрутите се поставят табели с логото на Университета и СТПД
"Академик".

Ръководството на дружеството не пропусна да изрази благодарност и към останалите организации и сърцати
лични дарители, оказали финансова и материално-техническа подкрепа през изминалата година. Сред тях са
Дирекция на НП "Централен Балкан"; Български туристически съюз; Дирекция на ПП "Русенски Лом"; GROHE AG-
България с посредник Мила Ганчева; фондация "Бикоуз в помощ на благотворителността", много преподаватели,
студенти и възпитаници на Русенския университет, както и други русенци.

Председателят на Университетския спортен център, професор Борислав Ангелов предаде поздравите на
Дирекцията на Природен парк "Русенски Лом" до университетските преподаватели и служители – дарители за
туристическите каузи в Поломието и обяви получения приветствен адрес до председателя на СТПД "Академик",
доц. д-р. Руси Минев. Адресът бе връчен от ректора, академик Христо Белоев.

В края на срещата инж. Георгиев изрази стремежа на дружеството, да се работи за създаване на съобщество от
партньори и единомишленици, подкрепящи дейностите по развитието на туризма в региона.

Общата сума за подкрепата на девет основни социални каузи достига приблизително 90 000 лева с
допълнителното дарение на телекома от 40 000 лева
49% от всички дарения е събрала каузата "Лечение и рехабилитация на деца"

Средствата, дарени от служители на А1, достигнаха 49 963 лева през 2021 година. А1 подкрепя дарителството на
работното място от 2003 година, а през последните две години компанията допринася с още 40 000 лева към
сумата, събрана от служителите, и така през 2021 г. тя достига 89 936 лева, които ще се разпределят между девет
социални каузи.

Програмата за дарителството по ведомост предлага лесен начин, чрез който служителите и работодателят могат
да работят заедно за обща кауза, като служителите даряват всеки месец малка сума директно от заплатата на
кауза, която самите те избират и чувстват близка. Служителите на телекома даряват средно по 29 лeвa от
месечното си възнаграждение, като дарителите са се увеличили с 20% спрямо 2020 година. Програмата се
организира в партньорство с фондация BCause, която получава набраните средства и ги разпределя между
избраните каузи.

През 2021 година най-много дарения по ведомост от служители е събрала каузата "Лечение и рехабилитация на
деца", която е събрала 49% от всички дарения, следвана от фондация "Нашите недоносени деца" с 22,7% и
фондация "Тацитус" – 20%.

Дарителството по ведомост е само един от начините, по които служителите на А1 подпомагат различни
благотворителни каузи. През изминалата година телекомът организира онлайн благотворителен базар.
Набраните средства са използвани, за да се осигури по-добро образование и сигурно бъдеще за двама ученици и
един студент, които са част от стипендиантската програма "Готови за успех" на фондация BCause.

През декември 2021 г. близо 200 служители от цялата страна участваха в коледния базар в помощ на фондация
"Нашите недоносени деца", като дарената сума достигна 7 096 лeвa. Събраните средства подпомагат
осигуряването на качествена и съвременна медицинска грижа на всяко новородено, както и на Център за детско
развитие "Малки чудеса" към фондацията, където се работи с преждевременно родените деца.
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2021 г. е шестата поред, в която BILLA България и фондация "Искам бебе" обединяват усилия, за да подкрепят по-
голям брой двойки с репродуктивни проблеми. Търговската верига дари над 51 000 лева на организацията –
ресурс, който обезпечи разходите за медицински изследвания, прегледи и ин витро процедури на български
семейства. По този начин, тя даде шанс на 27 двойки да сбъднат мечтата си за дете. В резултат от партньорството,
през изминалата година са родени 11 здрави бебета.

"В BILLA България ценим ролята на семейството високо и смятаме, че всички двойки заслужават равен шанс до
родителство. Това е и основен мотиватор за дългогодишното ни партньорство с фондация "Искам бебе". Разбира
се, всички наши усилия не биха били възможни без доверието на нашите клиенти, които ни подкрепят ежедневно,
избирайки да пазаруват в обектите ни в цялата страна и без съпричастността на служителите, които също
припознават каузата," сподели Вигинтас Шапокас, изпълнителен директор на BILLA България.

BILLA България подпомогна дейността на Фондацията с допълнителни 5 000 лв., които обезпечават създаването
на нов уебсайт на фондация "Искам бебе", представен точно в Деня на родилната помощ. Той предоставя важна
информация на двойките, които се нуждаят от асистирана репродукция, разказва историите на десетки семейства
и разглежда в детайл програмите, свързани с ин витро процедури и ранно детско развитие.

"От старта на съвместната ни инициатива с BILLA България, повече от 70 двойки получиха необходимия финансов
ресурс за ин витро процедури и шанса да са една крачка по-близо до мечтата за дом, изпълнен с щастие и детски
усмивки. В рамките на миналогодишното издание посрещнахме три нови двойки близнаци и видяхме усмивките на
родители, които дълго време са се борили да имат свое дете," сподели Радина Велчева, основател на фондация
"Искам бебе".

Съвместната иниациатива между BILLA и Фондацията стартира през 2016 г., под надслов "За повече деца в
България". BILLA приема за свой ангажимент търсенето на работещи решения и затова се фокусира върху
разрешаването на един от най-наболелите социални проблеми в България, а именно ниските нива на
раждаемост.

Teen Station e най-голямата младежка медия в България, която вече четири години представя теми, близки и
важни за ауторията ни от ученици, а вече и студенти в цялата страна. Тя е независима медия, ръководена от
авторите на материалите и от техните ментори.

В Teen Station се публикува съдържание без цензура по теми, които вълнуват тийнейджърите и младите хора -
социален живот, изкуство, образование, каузи. В информационната си уеб платформа те въвличат талантливи
писатели, говорители и изпълнители от цяла България.

Като част от своето развитие и благодарение на партньорството си с фондация "Лъчезар Цоцорков", през 2022 г.
Teen Station започва целенасочено да подкрепя локалната артистична сцена в България и проектите на млади
артисти, които в момента прохождат или имат нужда от по-широка медийна сцена: поп и ъндърграунд
изпълнители, хип-хоп артисти, фотографи, художници, писатели, училищни банди, к-поп банди, косплеъри,
представители на различни субкултури, млади режисьори, майстори на късото кино, създатели на младежки
фестивали, доброволци, млади учени.

"Тези артисти са част от нашия свят и го правят смислен и интересен, а ние ще продължаваме да ви разказваме за
тях" - споделя екипът на Teen Station. Според младите автори тези материали ще утвърдят медията им като
нишова и ще й дадат фокус и оригиналност.

Ето какво предстои през 2022 г.: нови епизоди на концертите Purple Sessions, с които Teen Station дава
възможност на младите артисти да направят първите си професионални студийни записи. Нов сезон на подкаст

Заглавие: 27 двойки с репродуктивни проблеми получиха подкрепа от BILLA България

Дата: 27.01.2022 13:09
Медия: Profit.bg

Заглавие: Най-голямата младежка медия в България ще подкрепя младите ни артисти

Дата: 27.01.2022 14:52
Медия: OFFNews

https://profit.bg/balgariya/27-dvoyki-s-reproduktivni-problemi-poluchiha-podkrepa-ot-billa-balgariya/
https://offnews.bg/kultura/naj-goliamata-mladezhka-media-v-balgaria-shte-podkrepia-mladite-ni-art-769259.html


поредицата за литература "Литкаст". Специални видео срещи с музикантите, които Teen Station открива за своята
публика, както и с известни музиканти, вдъхновение за всички нас. Развитие на подкастите за професионално и
кариерно ориентиране като "Професионалистите", "УНИверсално" и "От А до Я".
Съвместно с Фондация "Лъчезар Цоцорков" през 2022 г. Teen Station ще инвестира не само в популяризирането на
младите артисти, но и в авторите, които ги представят най-добре, а именно - в своя младежки редакторски екип.

Режисьорът ще участва в благотворителния спектакъл "Големите малки" на 29 януари по Нова

А ктьорът и режисьор Ники Илиев се изправя пред най-големия си страх – танците пред публика, за да подкрепи
каузите и програмите на УНИЦЕФ за децата в България. Той ще танцува танго в благотворителния спектакъл
"Големите малки" на 29 януари от 20:00 часа по Нова телевизия. В шоуто осем талантливи деца ще учат осем
известни личности на нови артистични умения. Учител по танго на Ники Илиев е чаровната Адриана, която е само
на 11 години.

Всички средства, събрани от SMS-и по време на спектакъла, ще отидат в подкрепа на програмите на УНИЦЕФ. В
България организацията работи в сферата на закрила на децата от насилие, подкрепа за деца с увреждания и
тяхното приобщаващо образование, програми срещу тормоза в училище и подкрепа за психичното здраве.

"Подкрепям УНИЦЕФ от години, последно – в кампания за психичното здраве при децата, така че съм отворен
към всичко, което е свързано с деца и благотворителност", заяви Ники Илиев в предаването "На кафе" по Нова
телевизия. "За мен това да танцувам пред хора, пред камера и съответно пред цяла България, е може би най-
големият страх, който мога да изпитам. Ако скоча с парашут или ме хвърлят в океан с акули, готови да ме изядат,
може би ще ме е по-малко страх от това да изляза и да танцувам пред хора", призна Ники Илиев.

"Пробвах го сега за първи път с филма "Завръщане", където имахме много сложни сцени на морето с лодки и аз ги
режисирам, и бойни сцени – нямах никакъв проблем, но сцената с танците ме ужаси. И сега ме ужасява още
повече, защото ще е на живо и няма да мога да я монтирам, но исках да се изправя срещу този си страх и в един
момент започнах да усещам, че ми е забавно", допълни режисьорът.

Ники е категоричен, че за да може човек да се развива, трябва да прескача границите на спокойствието и на
сигурната си зона. "Трябва да поемаш рискове, неща, които са ти непознати и които по някакъв начин те плашат,
защото това те развива, това ти вдига сетивата и физически, и психически, кара те да бъдеш по-силен и го
пренасяш в много други сфери", подчерта той. Затова и напоследък се захваща с неща като готвене и танци, които
са възможно най-далеч от него. По думите му това му помага да е малко по-смел в професията си и по някакъв
начин във взаимоотношенията си с хората.

По време на спектакъла "Големите малки" на 29 януари осемте талантливи деца ще оценяват и коментират
изпълненията на звездите, а зрителите ще могат да гласуват за своя фаворит чрез изпращане на дарителски SMS.

Освен Ники Илиев на сцената ще се изявят също олимпийските шампионки от ансамбъла ни по художествена
гимнастика, актьорът Александър Сано, боксьорът Тервел Пулев, музикалният изпълнител Фики Стораро,
водещата на "Здравей, България" по Нова Мира Иванова, влогърът Андреа Банда Банда, музикантът Стефан
Вълдобрев.

В спектакъла ще участва и обичаната актриса и национален посланик на УНИЦЕФ в България Елена Петрова.
Специални видеообръщения ще отправят оперната певица Соня Йончева, също национален посланик на
УНИЦЕФ в България, и българската актриса с номинация за "Оскар" Мария Бакалова.

Чрез лични истории ще бъдат показани положителните промени в живота на деца и семейства, подкрепени от
УНИЦЕФ, партньори на организацията и индивидуални дарители. Предаването ще отбележи и 75-ата годишнина
на организацията. Зрителите ще имат възможност да подкрепят мисията на УНИЦЕФ за децата на България на
dari.unicef.bg или с месечни дарения от 5 лева, като изпратят SMS с цифра 5 на 1021.

Гледайте "Големите малки" на 29 януари от 20:00 ч. по NOVA.

Ники Илиев Големите малки УНИЦЕФ 
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Сумата е събрана по време на вътрешна благотворителна инициатива

Служители на Kaufland България даряват близо 8 000 лева за шест значими каузи на организации, с които
компанията традиционно си партнира или които е подпомагала по различни поводи – фондация "Нашите
недоносени деца", WWF, "Капачки за бъдеще", стипендиантска програма "Готови за успех" на фондация BCause,
фондация "П.У.Л.С." и фондация "Проект Северозапад".

Сумата е събраната от служители на Kaufland на вътрешния благотворителен коледен базар, който тази година се
проведе онлайн чрез Platformata.bg – инструмент за набиране на дарения, създаден от фондация "BCause"
(Бикоуз в помощ на благотворителността). За благотворителната инициатива, която продължи до 10 януари, с
дарение се включи и компанията, като също предостави средства за организациите.

Освен за Коледа, инициативата традиционно се провежда и за Великден. Чрез благотворителните базари
компанията насърчава култура на дарителство от работното място. За тях обичайно служителите готвят и творят в
подкрепа на избрана от тях кауза, но в условията на COVID-19 базарите се провеждат изцяло онлайн в
партньорство с Platformata.bg.

Дарителството е част от цялостната политика за устойчиво развитие, която Kaufland разгръща под слогана
"Действията носят промяната". Важен принос за нея имат служителите на компанията, които се включват във
вътрешните дарителски и доброволчески инициативи. Основните направления, в които екипът на компанията
осъществят дарителска дейност, са няколко. Всеки месец служители даряват ваучери за пазаруване, които са
тяхна месечна социална придобивка, на Националната асоциация за приемна грижа. В допълнение, служителите
даряват и хранителни продукти. Инициативата е на "Търговска дирекция", като представител на нейния екип всеки
петък доставя на партньорски организации, подпомагащи хора в нужда, събраните през седмицата продукти сред
колеги. Третата инициатива е вътрешна и в нея служителите подпомагат с финансови дарения и доброволчески
труд свои колеги, които имат финансови, битови или социални трудности.

Стартираха дейностите по проект "Рекламно студио "В града на Белоногата" на УН при ОУ "Иван Вазов", гр.
Харманли . Той е един от 23-те подкрепени проекти по програмата "Ти и Лидл за по-добър живот", в партньорство
с Фондация "Работилница за граждански инициативи" и Български дарителски форум. В рамките на проекта ще
бъде изградено студио, в което децата от училището ще реализират радиопредавания и ще обработват видео
предавания.

Учениците от училището се запознаха с идейния замисъл на проекта и възможността да участват в екипите по
реализиране на предвидените видеопредавания за града. В тях ще се включат ученици от прогимназиалния етап.
Според интересите си някои от децата се насочиха към техническия екип за обработка на видеоматериалите,
докато на други им допадна идеята да застанат пред камера и да се вживеят в ролята на журналисти.

Съставен бе и график за радиопредаванията, които ще бъдат насочени към новостите в училището, ще включват
моменти от историята му и постижения на учениците за периода. Техни сценаристи и реализатори ще бъдат
отделните класове от начален и прогимназиален етап с класните им ръководители.

През първия месец от проекта бе закупено необходимото оборудване за студиото – микрофони, усилватели,
смесителен пулт. Специализирана фирма е ангажирана за прокарването на озвучителна система.

Благодарение на проекта, учениците от ОУ "Иван Вазов" ще добият знания за своя град и училището си, ще имат
възможност да дадат своя личен принос за рекламирането на Харманли – дейности, които ще спомогнат те да
станат личности с гражданско поведение.

Снимка 1Снимка 2 

КОМПАНИИ И ОРГАНИЗАЦИИ ИЗВЪН БДФ

Медия: Новината

Заглавие: Стартираха дейностите по проект "Рекламно студио в града на Белоногата", финансиран от "Ти и Lidl
за по-добър живот"

Дата: 28.01.2022 11:38
Медия: Фондация "Работилница за граждански инициативи"

https://frgi.bg/bg/articles/aktualno/startiraha-deynostite-po-proekt-reklamno-studio-v-grada-na-belonogata-finansiran-ot-ti-i-lidl-za-po-dobar-zhivot


София. Природозащитната организация WWF България и фондация "Конрад Аденауер" ище представят доклад
"Климатичното предизвикателство за България" на 28 януари 2022 г. от 11 часа в в зала "София" на Гранд хотел
София, съобщиха от организацията.
В рамките на събитието ще бъдат представени следните данни:
•Какви са настоящите прогнози за затоплянето на света и България?
•Какво ни очаква през следващите десетилетия, ако не вземем адекатни мерки?
•Как Европа ще стане климатично-неутрална до 2050 г.?
•По какъв начин ЕС ще намали емисиите на парникови газове с над 55% до 2030 г.?
Докладът представя по достъпен за широката публика и младите хора начин последните данни от науката за
климата, международните споразумения и политиката на Европейския съюз в областта на климата, както и
ролята на гражданите и бизнеса за справяне и адаптиране към климатичните промени.

Ротари клуб "Бургас Приморие", с подкрепата на Комплексен онкологичен център-Бургас, проведоха символичен
благотворителен маратон, в който се включиха десетки ентусиасти.

Целта беше изпълнена и събраните средства от серията "Спортувай с мисия с КОЦ- Бургас", ще се използват за
100 безплатни прегледа при специалист онкохирург за диагностика на рак на млечната жлеза (консултация и
преглед).

За кого е кампанията:

Ориентирана е за жени от 30 до 50 години, с фамилна анамнеза (баби, майки, лели по майчина лилия с рак на
гърдата).

Как да се регистрирам за безплатен преглед?

Прегледите ще се извършват от 01.02.2022 г. до 28.02.2022г., всеки ден от 12:30 ч. до 13:00 ч., в Хирургичния
кабинет номер 204 на Диагностично-консултативен блок в КОЦ-Бургас.

Записване на посоченият телефон: 056/82 01 42 или на място: гр. Бургас, Поликлиника на КОЦ-Бургас ЕООД –
Регистратура.

Екипът на КОЦ призовава да не се пропуска година без профилактичен преглед и благодари на екипа на Ротари
клуб "Бургас Приморие" за "щедростта, съпричастието и моралната подкрепа".

Министерството на труда и социалната политика (МТСП) връчи първите годишни награди в областта на
корпоративната социална отговорност за 2021 г. С призовете бяха отличени добри практики на социално
отговорния мениджмънт на компаниите и ангажираността им с различни социални каузи, които благоприятстват
развитието на служителите, околната среда и обществото, посочват от министерството.

Заглавие: WWF ще представи в София доклад "Климатичното предизвикателство за България"

Дата: 21.01.2022 09:16
Медия: Информационна агенция "Фокус"

Заглавие: Как да се предпазите от рак на гърдата? Ротари осигури 100 безплатни прегледа в КОЦ-Бургас

Дата: 21.01.2022 11:41
Медия: Бургас инфо

Заглавие: Връчиха първите годишни награди за корпоративна социална отговорност

Дата: 21.01.2022 14:11
Медия: Industry Info

http://www.focus-news.net/news/2022/01/21/2929423/wwf-shte-predstavi-v-sofiya-doklad-klimatichnoto-predizvikatelstvo-za-balgariya.html
https://www.burgasinfo.com/news/view/5/114799
http://industryinfo.bg/article/29084-vrachiha-parvite-godishni-nagradi-za-korporativna-socialna-otgovornost


За 23-ти път фондация "Пламък" събра млади художници от Старозагорско за превърналата се в традиция
годишна изложба в залата на култовата галерия "Байер". Жури с председател Милен Алагенски допусна за участие
96 творби на 38 автори, чиято възраст е между 15 и 35 години, представени са графики, масло, акрил,
художествена фотография и пластика.

Носителката на втората награда, възпитаничката на Казанлъшката художествена гимназия "Академик Дечко
Узунов" Нели Пиперова

Изненадващо тази година превес имат дамите, а най-многолюдна е групата на учениците от Казанлъшката
художествена гимназия "Академик Дечко Узунов", което до известна степен е предопределило и състава на
лауреатите – бъдещи абитуриенти от класа на Елеонора Атанасова. Специалните грамоти получиха Симона
Данева, Нели Пиперова и Паулина Димова, а сред поощрените са Огнян Христов и Летисия Николова.

Представители на организаторите: Милен Алагенски, председател на журито, Трифон Митев, председател на
фондация "Пламък" и Виктория Караабова-Стоянова от фондация "Постижения", връчиха наградите

Председателят на фондация "Пламък" Трифон Митев изказа специални благодарности на фондация
"Постижения", Дружеството за разпространение на знания, Община Стара Загора и Представителството на СБХ за
подкрепата при организацията на експозицията и подпомагането на младите таланти. По традиция експозицията
ще бъде показана и в галерията на миньорския град Раднево.

Христо ДИМИТРОВ

Лицата на Прогнозата за времето на NOVA се превърнаха в посланици на доброто като стартираха инициативата
"Време за надежда", чрез която търсят бъдещо семейство на изоставени четириноги приятели. Идеята за
инициативата се заражда преди две години и благодарение на партньорството с организацията "Animal Rescue",
фондацията "Четири лапи", неправителствената организация Stray Angels, както и на приютите за бездомни кучета
на общинско предприятие "Екоравновесие", тя вече е факт.

Знаете ли, че черните животни се осиновяват най-рядко?

Ако имаме две кутрета от едно кучило, с еднаква история, със сходни характери, еднакви размери, но едното е
черно, а другото не е, вероятността черното да остане в приюта месеци или години по-дълго, отколкото нечерното
си братче или сестриче, е много по-голяма.
Да вземем например Рики. С дребния си размер и игрив характер, дружелюбният и млад Рики отдавна щеше да е
у дома, ако не беше цвета на козината. Черните кучета сякаш остават невидими за хората. Те са незабележимия
фон на светлите и шарените си събратя.

А всъщност, какво значение има цветът, ако сърцето е златно...

Рики е на около 4 години и посреща всеки нов ден с възторг. Радостта му от живота е заразителна - Рики успява да
разиграе дори най-киселите си съквартиранти. Той е с идеален размер за гушкане, но пък е достатъчно енергичен,
за да е подходящ и за хора, които обичат дългите разходки.

И изобщо... Рики се надява, че все някъде има хора, които намират черното за красиво. Които могат да
превъзмогнат стереотипите на обществото ни, за да заслужат вярното сърце на Рики...
Ако смятате, че Рики може би е Вашият бъдещ най-добър приятел, пишете ни - осиновителката ни процедура
започва онлайн.

Заглавие: "Пламък" събра за 23-ти път млади художници

Дата: 21.01.2022 14:37
Медия: Старозагорски Новини

Заглавие: "Време за надежда": Лора Георгиева предизвиква зрителите да отворят сърцата си

Дата: 21.01.2022 20:04
Медия: Нова телевизия

http://starozagorskinovini.com/stznews/%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D1%8A%D0%BA-%D1%81%D1%8A%D0%B1%D1%80%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-23-%D1%82%D0%B8-%D0%BF%D1%8A%D1%82-%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8-%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D1%86/
https://nova.bg/accents/view/2022/01/21/354020/%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5-%D0%B7%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B0-%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%B2%D0%B0-%D0%B7%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B4%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8F%D1%82-%D1%81%D1%8A%D1%80%D1%86%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D1%81%D0%B8/


Ако желаете този мъник да стане част от вашето семейство може да пишете на пощата на организацията:
office@arsofia.com. Също така може да посетите фейсбук страницата "Animal Rescue Sofia" или уебсайта:
www.arsofia.com/bg или да посетите приюта намиращ се съвсем близо до София на адрес: ул. Хан Богров 20.

Доброволци, които отглеждат и засаждат дръвчета, раздадоха 10 500 фиданки във Видин. Инициативата е на
"Гората.бг" и се случи за втора поредна година в областния град. Целта е засаждане на милиони дървета в цялата
страна. И този път преди обявения час на раздаване се беше образувала огромна опашка от чакащи на съботния
пазар във Видин. Събралите се, особено по-възрастните, бяха много нетърпеливи да си вземат от фиданките.
"Хората са с много голям ентусиазъм, който на моменти дори прелива в свръх желание, но радваме се, че може да
насмогнем на опашката. Видовете са най- различни. Започвайки от плодните дръвчета имаме дюля, имаме слива,
ябълка, череша, арония, борчета, явори, дъбове, златен дъжд, определени количества акации за пчеларите,
люляк и други. Хората приоритетно искат плодни дръвчета, които ще дават хубави плодове. Това за тях е по-
интересно и по- важно. Борчетата са на така особено голяма почит, може би защото в тази част на сезона те са все
още зелени и се виждат и разпознават в множеството други дръвчета, но различни са предпочитанията", каза
Никола Рахнев- инициатор на "Гората.бг".
В градска среда не е подходящо да се отглеждат плодни дръвчета, затова и доброволците дадоха инструкции на
хората кое къде е подходящо да се засажда, как да се засади, за да оцелее. Никола Рахнев каза още, че на
Община Видин организацията ще подари около 200 000 дръвчета. 
"Арония, след това тия медоносните, акация ми даде едно дръвче, слива. Вземах си такива, които напролет ще
дават плод. Аз мисля, че ще се хванат, отивам сега и ги засаждам... Вземах ди борче, арония, ябълка и слива. Ще ги
засадя на село в двора. Имам едно борче и искам още едно да имам... Взех си черешка, дюля, златен дъжд и
арония една. Тя е много полезна за здравето... Арония си взех, което не знам какво е, но ми казаха, че е нещо,
което е много полезно, бор си взех и две дюли. Точно това, което исках. Дюли нямам на село, нямам и бор, другото
беше по съвет на приятелка моя... Инициативата е добра, полезна за хората... Много е хубаво това, радваме се, че
го правят...", казаха видинчани след като си взеха от желаните дръвчета.

Грънчарско студио ще отвори врати през лятото в берковското село Бързия. То се изгражда по проект,
финансиран по трансграничната програма България – Сърбия. Изпълнява се от сдружение "Младежки порив за
бъдещето" – Монтана в партньорство с "ДЕЛИ – пространство за творческа дейност" – Ниш.

Проектът е огледален – същото студио ще има и в сръбския град.

Целта е минимум 100 души да бъдат обучени в грънчарство. В село Бързия студиото се помещава в местното
училище "Г.С. Раковски".

"Вече е направен ремонт на помещението, имаме шест грънчарски колела, две пещи и специални пособия са
точене на глина.", каза Тодор Тодоров, председател на "Младежки порив за бъдеще".

Доброволци от фолклорни формации пък ще разучават характерни танци, свързани със занаятите.

"В Северозапада е съхранено Грънчарско хоро. То ще е част от обучението", обясни Тодоров.

След приключването на проекта през август се организира панаир "Фолклор и Занаяти", а целта е той да стане
ежегоден.

Общата стойност на проекта е 167 029 е евро.

Заглавие: Дариха дръвчета на видинчани, предстои и на общината

Дата: 22.01.2022 14:00
Медия: Конкурент

Заглавие: С пари от Европа в Бързия правят грънчарско студио

Дата: 22.01.2022 13:00
Медия: Конкурент

https://www.konkurent.bg/news/16428384003823/dariha-dravcheta-na-vidinchani-predstoi-i-na-obshtinata
https://www.konkurent.bg/news/16427484001295/s-pari-ot-evropa-v-barziya-pravyat-grancharsko-studio


Как да се предпазите от рак на гърдата? Ротари осигури 100 безплатни прегледа

Ротари клуб "Бургас Приморие", с подкрепата на Комплексен онкологичен център-Бургас, проведоха символичен
благотворителен маратон, в който се включиха десетки ентусиасти.

Целта беше изпълнена и събраните средства от серията "Спортувай с мисия с КОЦ- Бургас", ще се използват за
100 безплатни прегледа при специалист онкохирург за диагностика на рак на млечната жлеза (консултация и
преглед).

За кого е кампанията:

Ориентирана е за жени от 30 до 50 години, с фамилна анамнеза (баби, майки, лели по майчина лилия с рак на
гърдата).

Как да се регистрирам за безплатен преглед?

Прегледите ще се извършват от 01.02.2022 г. до 28.02.2022г., всеки ден от 12:30 ч. до 13:00 ч., в Хирургичния
кабинет номер 204 на Диагностично-консултативен блок в КОЦ-Бургас.

Записване на посоченият телефон: 056/82 01 42 или на място: гр. Бургас, Поликлиника на КОЦ-Бургас ЕООД –
Регистратура.

Екипът на КОЦ призовава да не се пропуска година без профилактичен преглед и благодари на екипа на Ротари
клуб "Бургас Приморие" за "щедростта, съпричастието и моралната подкрепа".

/КРОСС/ От 13-ти до 16-ти януари се проведе 46-тото преброяване на зимуващите водолюбиви птици в България. В
рамките на 4 дни, 42 екипа от експерти и доброволци на Българско дружество за защита на птиците (БДЗП),
Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС), Зелени Балкани, Регионалните инспекции по околна среда и
водите (РИОСВ), Българска академия на науките, ловни сдружения и представители на други неправителствени
организации, успяха да обходят и съберат данни за зимуващите птици в над 200 влажни зони у нас.

Традиционно основната концентрация на птици бе регистрирана по Черноморското крайбрежие, както и в някои
големи вътрешни язовири.

Сравнително малко бяха видовете птици и тяхната численост по Дунав, тъй като по време на преброяването
реката беше с високо ниво и липсваха т. нар. пясъчни коси, които привличат хиляди птици.

Голяма част от малките язовири и рибарниците бяха замръзнали. Въпреки това беше установена по-висока
численост на зимуващите водолюбиви видове птици, в сравнение с миналогодишното преброяване - 90 вида с
обща численост от 206 688 индивида.

Екипите успяха да наблюдават и преброят 5851 големи белочели и 32 от световно застрашените червеногуши
гъски, като за сравнение през миналата година техният брой е бил съответво 2017 големи белочели и 48
червеногуши гъски, а през 2020 г. - 3300 големи белочели и 322 червеногуши гъски. Ненадминат остава резултатът
през 2013 г., когато бяха установени рекордните за България над 54 000 червеногуши гъски.

Трите най-многочислени наблюдавани вида водолюбиви птици са: зеленоглавата патица (43 165 инд.),
обикновената лиска (28 514 инд.) и световно застрашената кафявоглава потапница (26 206 инд.). Към момента са
обработени малко над 90% от данните, които показват, че общата численост на установените водолюбиви видове
птици е 206 688 инд., като по време на преброяването през 2021 г. техният брой е бил 190 147 инд., а през 2020 г. -
226 636 инд. Тези числености са далеч по-ниски от установените в предишни периоди. Например през 1999 и 2000
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г. водолюбивите птици у нас са наброявали съответно 404 410 и 652 418 инд.

От световно застрашените водолюбиви видове, освен червеногушите гъски и кафявоглавите потапници, са
установени: 4 ушати гмуреца, 1112 тръноопашати потапници, 2 кадифени потапници в язовир Огоста и 1490
средиземноморски буревестника.

Сред интересните наблюдения са голяма черногърба чайка в района на Северното Черноморие, 849 къдроглави
пеликани, 17550 малки корморана и 84 големи черноглави чайки в района на Бургаските езера, един розов
пеликан в язовир Розов Кладенец, 9 белооки потапнци на язовир Овчарица и 173 червени ангъча по река Дунав
при село Попина. Общо за страната бяха регистрирани 29 морски орела, които са вид от Червената книга на
България.

Освен това бяха наблюдавани и видове, които не са характерни за зимните месеци у нас - една гривеста чапла по
река Огоста, 31 малки бели чапли, 11 бели и 18 черни щъркела в Южна България, две гривести и една речна
рибарка от района на Бургас.

Радващ е фактът, че тази година почти всички екипи използваха мобилното приложение SmartBirds Pro за
въвеждането на данните, благодарение на което бяха събрани близо 7000 записа и което спомогна изключително
много за бързото обобщаване на резултатите.

Преброяването на зимуващите водолюбиви птици се провежда в световен мащаб от 1967 г. и е едно от най-
масовите събития в областта на природозащитата, в което се включват над 15 000 души.

То се осъществява едновременно и синхронизирано в цяла Европа и Северна Африка с цел максимално точно
преброяване на водолюбивите птици.

На международно ниво информацията се обобщава от организацията Wetlands International. Преброяването дава
оценка за състоянието на популациите на водолюбивите птици и за състоянието на местата, където те зимуват,
голяма част от които са част от екологичната мрежа Натура 2000.
Според последните данни популациите на някои от световно застрашените видове като малката белочела гъска и
кафявоглавата потапница продължават да намаляват, поставяйки тези видове под реален риск от изчезване.

Благотворителната организация на българите в чужбина "Ангели за България" осъществява две каузи, насочени
към общини от област Добрич.

В рамките на едната се даряват 300 пакета с храни от първа необходимост в три населени места, едно от които е
Добрич. Тук със съдействието на фондация "Св. Николай Чудотворец" са раздадени 50 пакета. Другите градове са
Видин и Казанлък. Всеки пакет е на стойност 60 лв.

Другата кауза на "Ангели за България" е за лекарски прегледи за хора от селата на 3 общини, едната от които е
Тервел. Ще бъдат закупени изследвания за кръвна захар, шпатули за гърло и дезинфектанти. Хората ще бъдат
изследвани за кръв и ще бъдат изслушани и, разбира се, ще им бъдат дадени съвети за актуални здравословни
проблеми. Тази акция ще се осъществи със съдействието и надзора на Фондация "Свети Николай Чудотворец" в
Тервел, съобщават организаторите. Тя продължава до края на февруари.

Лекари ще обиколят около 80 села в района на Пловдив, Видин, Тервел и Кула преглеждайки над 3000 човека.

Последните два месеца всички ние от Ангели за България, видяхме крещящата нужда от профилактични прегледи
в българските села. Станахме свидетели на стотици болни, непреглеждани с години възрастни хора, не знаещи за
свои сериозни здравословни проблеми, спасихме животи, дадохме надежда и положихме началото на една
практика ,която ще се борим да се превърне в държавна политика за всички български села.

Затова всички единдушно решихме, че през новата 2022 г прегледите в селата трябва да продължат, трябва да се
увеличат, трябва да станат практика, защото каквато и помощ да окажем на човек в нужда, тя би била безсмислена
ако неговия живот и здраве са в опасност, заявяват от "Ангели за България".

В българските села липсва медицински персонал от над 20 години. Лошата инфраструктура, липсата на транспорт,
ниските пенсии и изселването на младите хора към градовете, превърнаха възрастните хора в жертви на
неадекватното управление на здравната система. Мнозина от тях не са преглеждани с години, не са им правени
изследвания и не са назначавани лечения на заболяванията им. Често срещано е хората да не знаят че имат
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диабет, високо кръвно, сърдечни болести. Човешко право е да имат достъп до медицинско обслужване, което да
се погрижи за тяхното здраве.

Затова Ангели за България започва кампания по набиране на средства, която да осигури поне веднъж месечно
лекар в различни села из България. Ние се ангажираме да намерим и наемем медицински лица, да заплатим
надници за тях, разходи за гориво, консумативи и лекарства, така че да могат медицинските лица да прегледат
максимално много хора по селата и според нуждите да се предприемат действия за опазване и подобряване
здравето на хората.

Снимки: Фондация "Св. Николай Чудотворец"

Животът не свършва с диагнозата МС. Той започва по нов начин, с нова нагласа и с подкрепа за независимо и
абсолютно възможно всекидневие.
Фондация "МС – Мога Сам" и Plan to Be Generator стартират своята нова кампания за подкрепа на хора с
диагнозата множествена склероза "1000 жерави".
Създателката на двете организации - Биляна Савова, ни призовава да сгънем 1000 хартиени жерави в знак на
съпричастност и материална подкрепа за хората с МС, но и за собствен емоционално-психологически баланс и
сбъдване на нашето лично, съкровено желание. 
"Сгъването на 1000 жерава има силна символика и връзка с човешкото самоосъзнаване. Всичко започва през
1945 г., когато е хвърлена атомната бомба над Хирошима - действие, променило завинаги съдбите на стотици
хиляди хора. По време на бомбардировката Садако Сасаки е на 24-месечна възраст и оцелява по-чудо,
намирайки се едва на по-малко от 2 км от мястото, където пада бомбата. За жалост радиацията бавно разбива
крехкия ѝ организъм и едва на 12-годишна възраст тя заболява тежко от левкемия и постъпва в болница, където
прекарва месеци, докато болестта постоянно се влошава.
Садако научава легендата за 1000-та жерава от своя приятелка и започва да сгъва жерави с желанието да
оздравее. Младото момиче сгъва прилежно всеки жерав, а след като хартията ѝ свършва, започва да сгъва жерави
от медицински листовки и дори от картички с пожелания за бързо оздравяване на други пациенти. Тъй като била
много отпаднала физически, родителите ѝ я умолявали да престане, но тя винаги повтаряла: "Всичко е наред. Аз
имам план." Разказват, че Садако успяла да сгъне едва 644 жерава, преди да напусне този свят. Била погребана с
венец от 1000 жерава, като останалите били сгънати от нейни приятели. Садако осъзнала, че желанието ѝ да
оздравее няма да се сбъдне, и преди смъртта си, пожелала нито едно дете по света да няма нейната съдба и
написва следното хайку: "Ще напиша мир върху крилете ти и ти ще полетиш около света, за да не е нужно хората да
умират по този начин". Оттогава сгънатият жерав е символ, освен на надеждата, още и на мира", разказва Биляна
Савова какво я вдъхновява за тази поредна инициатива.
Въпреки че Садако не успява да спаси собствения си живот чрез сгъването на 1000 жерави, нейната история
може да спаси живота на много хора. 
"Това, което прави Биляна през всичките тези години е да кара хората да се вгледат в себе си и да се открият.
"Трябва да даваме, трябва да правим добро, дори тогава, когато ни е трудно", споделя Ивет Лалова, която заедно
със Силвия Петкова и Ирина Тенчева, които отскоро също за застъпници на каузата на фондация "МС - Мога Сам"
- да помага с действия и идеи за по-добрия живот на хората с МС.
Всеки, който иска да се включи в кампанията 1000 ЖЕРАВИ, може да го направи, като вземе своята кутия 1000
ЖЕРАВИ от сайта myplantobe.com (още със закупуването на кутията се отделят 10%, които отиват в специалния
фонд "Андрей" на фондацията). Кутията съдържа 1000 бели листа и инструкции как с изкуството оригами те да се
преобразят в жерави. След като сгъне своите 1000 жерави, участникът в инициативата трябва да ги изпрати на
фондация "МС - Мога Сам". Фондацията ще има грижата да превърне изящните оригами в красиво пано и да
намери "осиновители" на тяхното хартиено ято - корпоративни и частни дарители, които да закупят създадената на
ръка декоративна творба. 
Всички средства ще бъдат събирани във фонд "Андрей" на фондация "МС - Мога Сам", който ще съфинансира хора
с МС по пътя им на промяната и овладяването на тежката дегенеративна диагноза. "Целта на този фонд е да
осигурява превенция, трансформация, истинско лечение на хората с МС. 
Целта ни е мотивационна. В този свят на съревнования и сравнения, искаме да накараме хората да чуват
желанията си. Защото без това, те няма как да се сбъднат." – казват организаторите.
Сметката на фондацията, където можете да направите и дарения е:
УниКредитБулбанк (BGN)
IBAN: BG21UNCR70001522310611
BIC: UNCRBGSF
Титуляр: МС-МОГА САМ
основание: "Фонд АНДРЕЙ" 
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Фондация "ЕкоОбщност" започва кампания за въздействие върху общинските практики за поддръжка на
дърветата в града. Целта е да бъдат показани добрите и лошите примери на засаждане и поддръжка на дървета и
храсти по улиците, зелените площи, градинките и парковете в населените места в страната. 
Всеки може да се включи в кампанията "Как (не) се прави" до 31 май 2022 г., като заснеме добри или лоши
примери, които показват как общинските звена се грижат за зелената система в града. Снимките могат да бъдат
изпратени до Фондация "ЕкоОбщност". 
"Трябва да отчетем, че някаква промяна към по-добро със сигурност има. Не можем да кажем, че дърветата в
градската среда са съвсем изоставени и грижата за тях е съвсем липсваща, но ние искаме да провокираме с тази
кампания ежедневно, когато се разхождаме по улиците и видим ремонт или поредица дървета по тротоара и ни
правят впечатление и нещо ни заболява и не ни харесва. Едно дърво изисква около него не само почвата да е
свободна, а по някакъв начин да бъде поддържана, а не да се допуска изхвърляне на фасове и всякакви боклуци",
каза в студиото на Радио София Любомира Колчева от Фондация "ЕкоОбщност". 
След обработка на резултатите, от фондацията ще изготвят препоръки към съответните звена на институциите. 
През тази седмица ще бъдат обявени и резултатите от конкурса "Дърво без корен", каза още Любомира Колчева. 
Подробности можете да чуете в звуковия файл 

Александрина Христова е част от КОНКОРДИЯ България от малко повече от година и половина. Тя е нова за
социалната сфера, но пък плува в свои води, защото призванието ѝ е да помага. Отзовава се на всеки в нужда от
медицинска подкрепа и внимание. На сърце са ѝ животните и това е ясно за всички, както самата тя казва.
Обичаме Алекс, защото е пряма, директна и усмихната. Защото винаги е на линия и ни помага. Постоянно обикаля
етажите на Фондацията – все някой я дърпа за подкрепа. Цялата тази динамика я успокоява и доставя огромно
удоволствие. Радваме се, че Алекс е част от екипа ни, защото е мотивирана, дисциплинирана и работи със сърце,
както я определя ръководителката на Мобилна работа "Подай ръка" Цветелина Караниколова – Цвети.

Обичам да...

Това е ясно на всички – обичам безкрайно животните. Винаги се грижа за тях. Това не значи, че не обичам хората.
Но за животните от ранна детска възраст съм искалада да се грижа. Винаги съм ги спасявала. В момента имам
две кучета и един котарак, само едното куче е купено от развъдник, другите ги спасих. Живеят достоен живот, в
моята къща. Извеждам ги често на разходка свободно, само на едно място, където се разхождат повече хора - ги
връзвам. Тук около КОНКОРДИЯ храня кучето Бъг, осиновила съм си го, но го правя далече от сградата, защото
някои хора се плашат. Животните са ми на сърце.

Личен vs Професионален живот...

Аз съм от хората, които винаги са на първа, на огневата линия за всичко. То ми личи. Винаги съм там, където
трябва да се помогне. Иначе 20 години се занимавам с туризъм. Но се изморих, много съм чувствителна и хората с
претенции ме умориха. Тук се чувствам добре, работата ми е в пълен контраст с това, което съм правила в туризма.
Когато кандидатсвах в КОНКОРДИЯ ме бяха одобрили за друго място, но аз им казах, че искам малко да си
помисля. Точно тогава ме поканиха в Конкордия. Избрах да дойда тук. Като прекрачих първото стъпало усетих, че
това е моето място без да знам подробности. И сега работата ми доставя удоволствие. Първото ми образование е
точно медицинското. Имам голяма практика на различни места, включително и в Психиатрия. Винаги обаче
пътуванията са ме влечали. В Конкордия съм от 1 година и 7 месеца и не знам как мина това време. Работата ми в
туризма ме напрягаше, тук се успокоявам и зареждам.

Личният ми живот е много канализиран. Имам дълъг брак, големи деца. Като изляза оттук в никакъв случай не
приключвам, мисля какво ще бъде утре. И винаги, през всичките тези години, дори и когато не съм работила като
медицинска сестра, все някого съм спасявала. Хората винаги са ме търсели. И сега като отидохме да живеем на
новото място, веднага ме потърсиха - как са разбрали за мен не знам. И аз помагам. Работата ми не ми пречи на
личния живот, не ме натоварва. Работата ми е продължение на семейния ми живот и обратно.

Моят ден...
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Сутрин ставам рано. Живея на 14 км. от КОНКОРДИЯ. Много близо до Стара планина, на метри от гората съм.
Ставам рано – правя го още от дете. Взимам кучетата и излизаме на разходка. Имаме няколко маршрута, но
предпочитам един по реката, който е дълъг 3-4 км. Минаваме го през почивните дни, през седмицата – част от
него. След това идвам на работа и тук се започва. Нямам време много за други неща, на обяд е времето за
почивка. Иначе непрекъснато някой ме вика, трябва да помагам с различни неща – превръзки, рани, внимание,
лекарства. Денят ми е активен, но това не ми тежи, добре ми е, че времето върви бързо. Прибирам се след пазар
и следват домашните задължения. Ако не съм се разхождала с кучетата сутринта – го правя вечер.

Незабравими моменти...

В началото, когато постъпихв КОНКОРДИЯ имах един много шокиращ за мен случай, въпреки, че съм работила в
Психиатрия, където съм виждала много тежки картини. Но тук бях шокирана. Когато постъпих, ходих по 1 ден в
седмицата и в два други наши центъра. В Захарна фабрика беше едното място. Един ден там пристигна наша
клиентка с 5 деца. Децата трябваше да бъдат премерени, те започнаха да играят. Аз пипнах едното дете по
главата отзад и усетих нещо твърдо като бетон. Погледнах го и го попитах какво му е. Той каза нищо, а брат
сподели, че братовчед му вчера го ударил с лопатата по главата. Аз много се шокирах. От раната, която видах и
факта, че те не са много времево ориентирани, разбрах, че това изобщо не е рана от вчера. Течеше кръв, откри се
рана, от която му се виждаше черепа... Във времето всичко се оправи. Но споменът за тази случка беше един от
много шокиращите ми моменти в работата.

Другият случай, който ще помня беше с друга наша клиентка – един ден видях как майка ѝ се караше тук на
оградата, защото пак забременяла. Тя е сърдечно болна и беше рисково да роди още едно дете. Трябваше аз да я
уговарям да направи аборт. Вложих всичко от себе си да я убедя и мислех, че съм го направила. В уречения ден тя
не дойде. После роди, детето имаше проблеми и за съжаление почина. Сега пак е бременна и майка ѝ каза, че
иска да го роди. Това много ме разстрои. Разбрах, че дори и да правим най-доброто в работата си, не винаги
можем да постигнем успех. но това не трябва да ни отчайва.

Моята работа...

Никога не съм разделяла хората според различни признаци и техни характеристики. Помагам на всички. Харесвам
работата си, защото е за хората. Това ме удовлетворява. Чувствам се добре. Работила съм преди време също като
медицинска сестра, след това се обърнах на 180 градуса, сега пак съм медицинска сестра. Чувствам се здрава,
имам енергия и мисля да работя още.

Моето послание...

Обичайте се, бъдете честни, открити и последователни и така ще получите същото.

Социалната сфера сегя я опознавам, тя е нова за мене. Тук има много ценни хора, които е важно да се ценят и
пазят.

След като у нас заработи първият по рода си в Източна Европа кариерен център за хора с различни възможности
- "JAMBA - Хъб на възможностите", вече имаме и първите успешни истории с интегрирането на хора в
работоспособна възраст и с различни възможности на пазара на труда. Това каза за Радио Варна председателят
на фондация "Сошъл Фючър" Йоана Колева и съосновател на JAMBA - платформа, която е фокусирана върху
подкрепата на хора с различни възможности и срещата им с работодатели.
До момента от JAMBA са обучили няколкостотин души и са помогнали за намирането на работа на около 300. За
жалост пандемията затвърди правилото, че първите освободени са последните назначени, а тъй като
хората, подкрепени от нас бяха от тях, се оказа, че те масово остават без работа. В същото време
обявите, в които хората с различни физически ограничения търсеха работа не спираха, посочва Колева.
Няма точна статистика колко са хората с различни възможности и в работоспособна възраст у нас. Актуални данни
се очакват след анализ на данните от преброяването през 2021 г. Има не малко работодатели, които желаят
да наемат хора с различни възможности, но в момента, в който се сблъскат в такъв кадър "дават назад".
Затова се налага да работим много в тази област, категорична е Йоана Колева. 
Повече за идеята и възможностите, които предлага платформата JAMBA може да чуете в звуковия файл на БНР.
Източник снимка: Jamba 
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Общо 12 безработни младежи с увреждания и безработни до 29 години работят във варненската Пекарна "Радост"
– социално предприятие, създадено по европейски проект.

Младежите от уязвими групи са назначени на длъжностите работник "Сладкарско производство" и производител
на хляб, съобщават от ОП "Развитие на човешките ресурси".

Проектът на Фондация "Радост" е на стойност 196 хил. лв. по мярката "Развитие на социалното предприемачество"
на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси".

За старта в социалното предприятие се оказват ключови обученията по специалностите "Производство на хляб и
хлебни изделия" и "Производство на сладкарски изделия". Благодарение на тях, придобилите квалификация
служители могат да изработват ръчно или машинно хляб, хлебни и сладкарски изделия, да окачествяват и
съхраняват суровини и полуфабрикати, да разточват хлебни теста и др.

Първите стъпки в работния процес на безработните младежи са подпомогнати от работа с психолог, социален
работник и наставническа подкрепа от трима ментори, които имат опит в производството на хлебни и сладкарски
изделия. Те съпътстват представителите на социално уязвимата група в организиране на работните процеси,
справяне със задълженията и отговорностите.

"В социалното ни предприятие Пекарна "Радост" работят младежи с множество увреждания над 18 години, казва
Нарине Банкова, председател на Фондация "Радост за нашите деца". Опитът с тях показва, че неща, които са
нормални за ежедневието на човек – спазване на работно време, дисциплина по време на работа – са трудни за
тях. За справянето с тези проблеми трябва да се работи много по-рано".

Пекарна "Радост" отваря врати през 2018 г. в наето подходящо помещение. С европейски средства са купени
всички необходими съоръжения за производство и съхранение на хляб и сладкарски изделия – тестомесачка,
електронна везна, дозатор, конвектомат, хладилници, топла витрина и др. За новите служители е закупено
подходящо работно облекло.

С всеки от 12-те наети безработни младежи е подписан договор за период от една година, а заплатите им са
осигурени със средства по проекта. Осем от служителите са с увреждания, а четирима са безработни младежи до
29 години. Част от тях са назначени на 4-часов работен ден, съобразен с индивидуалните им възможности. С
останалите договорите са на пълен работен ден.

Новите кандидатури се набират до 06.02.2022 г.

2022 година започна, а заедно с нея стартират и новите младежки инициативи на WWF. Ние искрено вярваме в
смисъла от обучението и овластяването на младите хора и именно това затова образователната дейност заема
особено важно място в работата ни.
Миналата година в България за първи път влезе младежката програма за иновации на WWF – Panda labs. Това
изправи екипа ни пред нелеката задача да прегледа и селектира близо 700 кандидатури с желаещи за участие.
След като се справихме с тази първа стъпка, в рамките на програмата работихме с повече от 230 младежи от над
20 града в страната и заедно търсихме устойчиви и иновативни решения на някои от най-наболелите екологични
проблеми. Младежите бяха предизвикани да мислят нестандартно в сфери като "Бъдещето на отпадъците",
"Бъдещето на храната" и "Бъдещето на мобилността" – тъй като начините, по които се храним, движим и
изхвърляме отпадъците си, влияят пряко върху здравето на планетата.
След 3 семестъра, 9 дни, прекарани в хакатони, 3 седмици на мастъркласове и споделения опит на над 45
лектора, три устойчиви идеи в сферата на отпадъците, храната и мобилността, намериха своя път към реализация.
Ето кои са и отборите победители:

КафЕко от Русе с идея за пелети за отопление, направени от кафе и друг остатъчен материал;
BioFoam от Русе с идея за био-алтернативен пестицид срещу вредители, направен от чесън и коприва;
3 пъти за щастие от София с предложение за електрифициране на стари автомобили в услуга за споделено
пътуване.
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Печелившият тим във всяка от трите категории получи голямата награда от 10 000 лева за създаването на
прототип и за развитие на идеята си. Тази година продължаваме започнатото с нова енергия и още повече
ентусиазъм. Съвсем скоро ще разберете и новите, не по-малко интересни теми, които сме ви подготвили.
Работата ни в лабораторията на Пандата ни вдъхнови да потърсим и климатичните герои на нашето време. Чрез
проекта Climate Heroes успяхме да обучим 49 младежи от България, Румъния, Сърбия и Чехия и да им дадем
шанс да се превърнат в климатични лидери на своите общества. В борбата си срещу последиците от климатичната
криза и разточителното потребление те бяха особено иновативни. Създадоха тематични YouTube канали,
подкасти и документални филми, проведоха образователни семинари, а някои дори инсталираха обществени
хладилници и гардероби с храна и дрехи, които могат да бъдат оползотворени. Три от идеите бяха отличени на
регионално ниво. Това бяха:

"Румънци на педал!" e инициатива, насърчаваща карането на велосипеди вместо автомобили, което хем да
облекчи натоварения трафик, хем да повиши качеството на въздуха. Тя работи с властите и за изграждане
на колоездачна инфраструктура.
Community fridge от Сърбия разполага на обществени места хладилници и гардероби, където всеки може
да складира ненужна храна или дрехи. Всяка неизядена порция е компостирана, а и инициативата развива
дарителска култура в обществото.
VEDU clothing създава елегантно ново облекло, използвайки изхвърлени или вече закупени дрехи. А ако се
наложи да закупи платове, те са с необходимите сертификати за отговорно производство.

А ето какво казаха и част от участниците за работата си с WWF:

"Записах се в обучението, защото знаех, че ще се запозная с мотивирани хора, от които ще придобия безценни
знания и опит в полза за бъдещото ми развитие", Катина Сталева, автор на късометражния филм "Първи стъпки".

Участието в Climate Heroes ми даде нужните знания и увереност, че заедно можем да превърнем нашата планета
в едно по-добро и красиво място", Джоана Дахабре.
"Всичко, което преживях, ми донесе промяна и нов поглед към живота около мен", Деница Здравкова.
"Получих увереност в силата на своя глас и разбрах как може да послужи като вдъхновение за промяна и на много
други хора", Христина Касапчева, създател на инициативата Green Convo, целяща да повиши екологичната култура
на обществото.

Вече набираме участници и за втория етап на Climate heroes, в който ще търсим още 20 климатични герои от
България, на възраст между 15 и 24 години. Чакаме новите кандидатури до 06.02.2022 г., след което започваме
активна работа с бъдещите "климатични посланици". През лятото ще организираме Национален форум, където
всички те ще бъдат поканени да разкажат за своите инициативи. А трите, определени като най-добри и
перспективни, ще бъдат представени на тематичен Регионален форум в Чехия.
Проектът "Климатични герои" се изпълнява от WWF България, WWF Румъния, WWF Сърбия – Адрия, Дружество за
ООН в България и Чешката природозащитна партньорска фондация (Czech Environmental Partnership Foundation) с
финансовата подкрепа на Европейската климатична инициатива (European Climate Initiative (EUKI)) част от
Германско федерално министерство за околната среда, опазването на природата и ядрената безопасност и
Британско посолство в София. Основната цел на проекта е да обърне тенденцията за влошаващо се състояние на
нашата планета, за да може в бъдеще хората да живеят в хармония с природата.

С една добра година с повече от положителни резултати, могат да се похвалят в Центъра за защита на природата
и животните в Добрич. Сравнителни данни предоставя директорът Християн Христов. Сравненията са
обнадеждаващи за развитието на добричкия зоопарк. Посетителите са нараснали от 27 000 през 2020 година, на
44 000 през 2021. Ръст отбелязват и даренията, ако през 2020 година са били около 13 хиляди лева под натурална
форма, то година по-късно достигат 23 482 лева. Освен финансовите параметри успеха е в приплодите на животни
и направените размени. Увеличили са се муфлоните, козичките, птиците и съответно размените.
От края на миналата година, мост към настоящата хвърлят и младежите желаещи да работят като доброволци в
ЦЗПЖ. Това са стажанти от ПГ по ветеринарна медицина. Ръководството на гимназията реализира проект по
производствени практики, обяснява Християн Христов. "Ние сме най-големият им обект с лицензирана
лаборатория и доброволците имат възможност да се учат", посочва директорът. Десет доброволци идват в
центъра от десети и дванадесети класове. Те определено са полезни с уменията си като стават хранят животните
да им почистват и виждат разликата между теория и практика. Бъдещите зооинженери изучават Етология- наука
за поведението на животните. Големите ученици помагат на ветеринарния лекар. От началото на февруари ще
започне сериозната практика, като всеки доброволец ще натрупа по 240 часа.
През миналата година в ЦЗПЖ са реализирали проект за 10 000 лева за изграждане на детска площадка, пейки и

Заглавие: С двойно повече посетители и дарения завърши годината ЦЗПЖ (ВИДЕО)

Дата: 25.01.2022 14:45
Медия: Радио Добруджа

http://dobrudjabg.com/novina/s-dvoino-poveche-posetiteli-i-dareniq-zavyrshi-godinata-czpj-video-/75632


През миналата година в ЦЗПЖ са реализирали проект за 10 000 лева за изграждане на детска площадка, пейки и
кошчета.
За да участват в международни проекти центърът се включва в Българска асоциацията на зоопарковете и
аквариумите /БАЗА/. На 2 декември 2021 година Християн Христов е участвал в учредителния съвет на
Асоциацията. Държавата има възможност чрез тази организация да подпомага работата на зоопарковете.
Възможност за комуникация и привличане на ресурси дава още БАЗА.
Директорът на добричкия зоопарк благодари на стотиците граждани на Добрич, които са дарили елхови клонки и
елхи, повече от 120 са доставени на животните, които още се гощават с тях. На този етап е много важно
посетителите да носят плодове и зеленчуци за животните. Могат да даряват зеле, моркови, ряпа, цвекло,
краставици и други кореноплодни. От плодовете ябълки, круши, също могат да зарадват питомците на зоопарка.
Необходимо е просто да се обадите на служителите, когато носите дарове, а не сами да храните животинките. 
Репортаж на Севдалина Сарандева и Стефан Калев 

Първи обект по проект #светулка ще бъде болницата в Айтос

Първи обект по проект #светулка ще бъде болницата в Айтос. Ще я посетим на първи февруари заедно с
интериорни дизайнери, които ще работят с нас за създаването на една топла, уютна и оздравяваща атмосфера в
нашите бъдещи отделения #светулки

Вдъхновяваща е енергията, която се вихри около този проект. Наред с отделенията, които пожелаха промяната,
наред с всички доброволци, които се свързаха с нас, в събота се срещнахме и с нашата първа фирма #светулка,
която буквално прегърна целия проект, пожела да го имплементира в корпоративния си план за 2022 година, да
го включи в маркетинг програмата си, да ни подкрепи всячески от тук нататък. Много скоро ще ви разкажем за тях.

А дотогава - благодарим на всеки един от вас!

Нов апарат позволява ранна диагностика на зрението при недоносените бебета. Апаратът е дарение от
"Българската Коледа" за Детско очно отделение на УМБАЛ "Александровска", където днес бяха прегледани
първите бебета.

Широкоспектърната дигитална система за очни изображения е от най-висок клас и осъществява ранно и щадящо
диагностициране на ретинопатии при недоносени или родени с ниско тегло деца.

"Между две и три деца месечно ослепяват след преждевременно раждане у нас", посочи началникът на Клиниката
по очни болести в лечебното заведение доц. Александър Оскар.

Той изтъкна, че благодарение на усилията на неговия екип и на високотехнологичната апаратура, с която
разполага, все по-малко деца ще бъдат изложени на риск от ретинопатология, която би могла да причини загуба
на зрение, ако не се диагностицира навреме.

Заглавие: Фондация #ЗаДоброто: Първи обект по проект #светулка ще бъде болницата в Айтос.

Дата: 25.01.2022 16:09
Медия: Община Айтос

Заглавие: Нов апарат позволява ранна диагностика на зрението при недоносените бебета

Дата: 25.01.2022 17:12
Медия: OFFNews

Заглавие: В Ловеч се проведе партньорско ателие "Гражданско участие за прозрачно местно управление" с
участието на кмета на общината

Дата: 25.01.2022 17:41
Медия: Информационна агенция "Фокус"
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Ловеч. Кметът на Община Ловеч Корнелия Маринова взе участие в партньорското ателие "Гражданско участие за
прозрачно местно управление" на Сдружение "Знание", което се проведе на 25.01.2022 г. във ВИП залата на р-т
"Драката". Темата бе "Местните политики за развитие на спорт", съобщиха от пресцентъра на община Ловеч.
Представители на местната власт и граждани обсъдиха важни за общината въпроси в неформален и
конструктивен диалог.
Кметът Корнелия Маринова направи кратък преглед на спортните бази и предстоящите спортни събития. Има
идея да се направи спортен празник, който да презентира пред обществеността всички местни спортни клубове.
Предстоящ е ремонтът на Спортната зала. Нови спортни площадки са предвидени в концепцията и плана за
преустройство на Бившата казарма в центъра на града. Очаква се да стартират оперативните програми, за да
пристъпим към осъществяване на тези проекти, подчерта Корнелия Маринова. 
Спортни площадки са направени по проекта "По-близка Европа – отворена платформа за граждански
инициативи". Друг проект е "Вход за граждани" за провеждане на обществени консултации в Община Ловеч, също и
проект "Партньорство в управлението и повишаване взаимодействието между общинска администрация Ловеч,
гражданското общество и бизнеса", заедно със Сдружение с нестопанска цел "Дунавски център за обучение и
развитие". 
Общината участва и в Индекс на гражданското участие за периода 2019-2021 г., като се цели подобряване на
качеството на обществените консултации и повишаване на гражданската култура и обществена активност чрез
въвеждане на работещи модерни механизми.
Много е важно да чуваме мненията на гражданите чрез различните обществени съвети, които са формирани към
общината, те са девет на брой, каза още кметът на Ловеч.
Проектът "Гражданско участие за прозрачно местно управление" на Сдружение "Знание" има за цел да повиши
гражданската активност на територията на област Ловеч, чрез подобряване на информираността и знанията на
представители на НПО, младежи, бизнес и медии относно механизмите за осъществяване на контрол върху
изразходването на публични средства. 
Партньорските ателиета целят по един по-неформален начин да представят работата на местната власт,
публичните институции, които се разпореждат с обществени ресурси, както и очакванията на гражданите,
представители на бизнеса, НПО и медиите. Предвижда се да бъдат организирани четири ателиета – по едно в по-
големи общини на област Ловеч.
Бюджетът е 69 182 лв., финансирането е от Фондация "Америка за България". Период на реализация: 1 януари
2021 – 30.06.2022 г. (18 месеца).

Една от водещите дейности на Българския червен кръст е незабавно подпомагане на пострадали при природни
бедствия и кризи. Средствата, които се набират, са от съвместни кампании и дарения от индивидуални граждани. 
Една от кампаниите е свързана със събирането на дрехи. На всеки контейнер има посочен телефон, на който
може да бъде подаден сигнал за вандализъм, каза в ефира на Радио София Екатерина Борисова от БЧК, които са
партньор в инициативата за събиране на дрехи.
"Подават се сигнали и към нас, при което ние веднага се свързваме с фирмата собственик на контейнерите,
тъй като тя ги обслужва", добави Екатерина Борисова.
Тя призова гражданите да опаковат в торбички дрехите, които даряват в контейнерите, а когато са препълнени, да
не се оставят до тях, защото често се разхвърлят от вандали.
Компанията собственик на контейнерите дарява средства за всеки килограм текстилен продукт, добави експертът
от БЧК.
"Тези средства се използват за подпомагане на пострадали при бедствия и кризи".
През 2021 г. са събрани над 1200 тона текстил, каза още Екатерина Борисова.
Подробности можете да чуете в звуковия файл на БНР. 

Прегледи: 8

В средата на месец февруари българинът Мартин Петров ще се включи в експедиция в опит да изкачи
Килиманджаро. Покоряването на най-високата точка на Африка е посветено на благотворителна кауза, част от
международната инициатива на Фондацията към световната организация на Лайънс клубовете (LCIF) "Kilimanjaro

Заглавие: Над 1200 тона текстил е събран в контейнерите за дрехи на БЧК през 2021 г.

Дата: 25.01.2022 23:55
Медия: Информационен портал за неправителствените организации

Заглавие: Българин се включва в международна благотворителна кауза за децата на Кения

Дата: 26.01.2022 08:36
Медия: Телевизия Пресс
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for Kids", а целта е да се съберат средства за изграждане на учебен център за деца-сираци и със самотни
родители в Кения.

Кампанията стартира през 2019г., когато 10 жени от Лайънс клубове от Швейцария, Италия, Великобритания,
Полша, Румъния, Русия и др., изкачват Килиманджаро и посвещават постижението си на каузата. Вдъхновени са от
първата жена-международен президент на Лайънс Интернешънъл Гудрун Ингвадоттир, а поставената цел е да се
съберат 100 хиляди долара за дострояване на учебни зали, оборудване и разширяване на училището Амрита
Център, Кения, което приютява над 200 деца от изключително бедни семейства и сираци. Заради пандемията
кампанията е прекъсната и успяват да съберат около 75 хил. долара. През 2021г. кампанията е възобновена от
LCIF, Lions New Voices Европа, Lions Global Action Team Европа и подкрепена от българските Лайънс клубове и
членове заедно с Асоциацията на Лайънс клубовете в България Дистрикт 130.

Слоганът на кампанията и мото на българското участие в нея е "Не всички можем да изкачим планина, но всички
можем да променим нещата!" Даренията се събират от Lions Clubs International Foundation (LCIF) директно на
www.lionsclubs.org/kiliforkids. Всичко свързано около подготовката на експедицията и кампанията можете да
следите на https://www.facebook.com/NewVoicesK4K и https://www.facebook.com/martinkirilovpetrov

Мартин Петров е управляващ директор на производствена компания във Видин с над 150 служители, паст
президент на Лайънс клуб Видин, възпитаник на Американския университет в България. През 2021г. той развя
знамето на националната кауза "България срещу диабета" от покрива на Европа и покори кавказкия първенец
Елбрус (5 642м), това се случва за втори път, след като само година по-рано той покори най-смъртоносния връх на
стария континент Монбан (4810 м) в Алпите. Носител е на специалния приз на името на алпиниста Атанас Скатов,
връчен му от Туристическо дружество "Бонония".

LIONS International е най-голямата и най-ефективната международна благотворителна организация в служба на
обществото, с повече от 1,4 млн. членове по целия свят, които независимо от език и религия са посветени на това
да намират и да помагат на хора в нужда. Организирана в повече от 47 000 Лайънс клуба в над 200 страни и
региони, асоциацията се гордее с над 100-годишно наследство в служба на обществото. През 2018-2019 за пръв
път начело е жена, Гудрун Ингвадоттир от Исландия, вдъхновила движението New Voices за обновяване с повече
жени и млади хора в клубовете и равни възможности за ръководни позиции.

Приоритетните дейности на Лайънс движението са кампании, свързани със зрението и превенция на диабета;
борба с глада и помощ на хора в неравностойно положение; опазване на околната среда, грижа и помощ за деца с
тумори и дейности, насочени към младежта.
В България Лайънс членовете са почти 900 в 42 клуба и заедно с младите си попълнения от Лео клубовете очакват
своите последователи в служба на обществото.

Фирмата, в която работи Христо Герашев, бащата на трите момчета от Калековец, чиято къща изгоря в неделя,
дарява на семейството два фургона, в които временно да се настанят. Припомняме, че огънят изпепели до основи
къщата на семейство Герашеви в неделя следобед. От печката с твърдо гориво, на която хората се отоплявали, се
запалва коминът в една от стаите, огънят бързо стига до покрива и поглъща цялата сграда. Стихията остави без
дом семейството с 3 момчета на 14, 12 и 11 години, както и възрастен дядо, за когото те се грижат.

"По време на пожара вкъщи беше само свекърът ми, който е с деменция. Той не е пострадал, защото съпругът ми
го изведе от къщата. Всичко обаче е изгоряло, тъй като бяхме с каратаван и огънят се разпространи много бързо",
разказа майката Теодора Герашева.

Цялото имущество на семейството е напълно унищожено. Децата буквално нямат дрехи и обувки, изгорели са
учебници, тетрадки, лаптоп и всичко нужно за училище. Хората са без подслон и нощуват при роднини.

Днес обаче, след бърза и добронамерена реакция, фирмата, в която съпругът на Теодора работи, е закупила два
фургона, които временно ще бъдат пригодени за живеене, докато къщата бъде възстановена. Изгорялата сграда
трябва да се събори и строи наново. "Благодарни сме на всички добри хора, които ни подават ръка за всичко в
момента", развълнувано споделя Теодора. Освен работодателят на мъжа й, жителите на село Калековец
организираха дарителска кампания в помощ на семейството. В сладкарницата, която се помещава в сградата на
Народно читалище "Пробуда 1927" в селото, всеки желаещ може да остави дрехи, обувки, мебели или други вещи в
помощ на семейство Герашеви. "Събираме също тетрадки и учебници за децата, които ходят на училище. Всяка
вечер ще носим събраните дрехи и храна, а в края на седмицата – по-трайните дарения", обясни секретарят на
читалището в Калековец Савка Тошева.

Заглавие: Фирма дарява два фургона на семейството с изгорялата къща в Калековец

Дата: 25.01.2022 23:55
Медия: Пловдив Прес
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"Хората са много свестни, грижат се един за друг. И двамата родители работят, а децата ходят на училище. Много
жители се отзоваха да им помогнат, дори бизнесмен обяви, че дарява 3000 лв. под формата на строителни
материали, за да се възстанови къщата на семейството", разказа кметът на Калековец Колю Миланов. След
неговата намеса, днес се очаква Общинският съвет на община "Марица" да гласува 3000 лева помощ на
семейството.

Благотворителната кампания за подпомагане на семейство Герашеви ще продължи поне месец.

Разкрита е и дарителска сметка: BG 28 STSA 93 0000 28 72 19 65

Специално дарение за четирикраките спасители в планината. Кучетата на планинските спасители получиха GPS
приемници със система за проследяване на кучета.
"Тези предаватели правят много ефективна оперативната двойка водач-куче, защото водачът може постоянно да
следи движението на кучето при спасителни операции", обясни планинският спасител Наско Уков.

"Може да се види дали кучето лае, дали е седнало до загубен или пострадал и така разбираме, че има попадение.
Това дава възможност и да се изпращат на далечна дистанция", каза още той. 
Когато лавина затрупа човек в планината, ролята на спасителното куче е ключова. Чрез подушване то първо може
да намери туриста. От днес Норд и Хера от отряда в Банско имат нови придобивки – нашийник с GPS система за
проследяване.

Нашийниците за спасителните кучета са дарение от фирмата вносител, след като планинската служба в Банско
поискала от тях оферта, за да си ги закупи. 
Дарените нашийници са 10, а спасителните кучета в цялата страна – 20. Затова планинската служба започва
кампания за набиране на средства за закупуването на още приемници. /бтв/

АЕЦ "Козлодуй" организира конкурс за ръчно изработена мартеница с благотворителна цел. В надпреварата "Бяло
и червено – за здраве и късмет" всеки, който желае може да участва с изработена от него традиционна
мартеница. При изпълнението трябва да бъдат използвани естествени материали, комбинирани в духа на
българската традиция. Към всяка творба трябва да има следната информация: трите имена и възраст на автора,
адрес, телефон и имейл за връзка. Мартениците могат да бъдат предадени в Дом на енергетика. Срокът за
участие е до 15 февруари. Изделията ще бъдат оценявани в три възрастови групи – предучилищна възраст, ученици
и възрастни. Във всяка една от тях ще бъде отличен по един победител. Изпратените за конкурса мартеници ще
можете да видите и закупите на изложба-базар в главното фоайе на Дома на енергетика от 21 до 28 февруари
2022 г. Събраните средства ще бъдат дарени на Дневен център за деца и младежи с увреждания – Козлодуй,
Център за обществена подкрепа – Козлодуй и Център за социална рехабилитация и интеграция – село Бутан.

Заглавие: Специално дарение: Кучета спасители в Банско получиха GPS приемници за проследяване

Дата: 26.01.2022 16:07
Медия: Телевизия Дартс

Заглавие: АЕЦ "Козлодуй" обяви конкурс за ръчно изработена мартеница с благотворителна цел

Дата: 26.01.2022 17:00
Медия: Конкурент

Заглавие: "Информационно обслужване" дари лаптопи за децата в Георги Дамяново

Дата: 27.01.2022 08:00
Медия: Конкурент

https://tvdarts.com/2022/01/26/%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%BE-%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BA%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D1%81%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%B2/
https://www.konkurent.bg/news/16431912002660/aets-kozloduy-obyavi-konkurs-za-rachno-izrabotena-martenitsa-s-blagotvoritelna-tsel
https://www.konkurent.bg/news/16432632002020/informatsionno-obsluzhvane-dari-laptopi-za-detsata-v-georgi-damyanovo


Шест лаптопа получиха учениците от основното училище "Отец Паисий" в Георги Дамяново. Дарението е от
"Информационно обслужване" АД. Компютърните конфигурации са с лицензиран и адаптиран за училищна дейност
софтуер, предоставен от Министерството на образованието и науката. Те разполагат с необходимата операционна
система. С помощта на дарената техника учениците ще имат възможност да участват в дистанционното обучение и
да не изостават с учебния материал. Това ще им помогне да придобият базови и специфични компютърни умения,
и основни познания за работа с Интернет, каза кметът на общината Нина Петкова.

Фирма ЕТ "Анри – 64", собственост на доц. д-р Андрей Кехайов направи мащабно дарение на болницата в Девин,
както и на детските градини и училищата, които се намират на територията на родопската община.

За нуждите на МБАЛ – Девин са дарени 5 специализирани болнични легла от ново поколение, 200 предпазни
маски за лице с висока защита, стерилизатор, 10 брой хирургични сета, 50 литра дезинфектант и 100 броя банки с
физиологичен разтвор на Натриев хлорид.

За нуждите на детските градини и училищата в община Девин, доц. д-р Анри Кехайов дарява 7 лаптопа, бяла
интерактивна дъска и професионална копирна машина. По данни на дарителя, стойността му възлиза на 50 150
лв. Днес, кметът на Община Девин Здравко Иванов предаде част от дарението на директори на детски градини.

"Благодарим на доц.д-р Кехайов за жеста. Дарението направено от ЕТ "Анри-64" ще подпомогне дейността на
болницата в Девин, както ще е от полза за децата и учениците в различните детски градини и училища", коментира
кметът Здравко Иванов.

Източник: SmolyanNews.com

С интересна инициатива започнаха новата година членовете и ръководителите на Клуб "Млад планинар" – Петрич,
които вече издадоха собствен календар с кауза. Снимките са направени от самите деца по време на преходи и
събития през миналата година. Най-добрите фотографии са поместени в благотворителния календар с кауза. 
"По време на походите високо в планината, мобилните телефони са обикновено забранени и неизползваеми,
защото на местата, които се посещават, няма обхват. Но пък устройствата са често в ръцете на младите
природолюбители от Клуб "Млад планинар" – Петрич. С тях, децата запечатват прекрасните природни красоти,
които виждат. Идеята е, тези фотографии да бъдат използвани в издаването на календар, със средствата от който,
ще се организират курсове по мобилна фотография. Благодарение на уроците, децата ще се научат, как по
възможно най-добрия начин, да запечатат красивите моменти, които виждат по време на техните походи и
събития" – обясни за Радио Благоевград Гергана Сандъкчиева, ръководител на Клуб "Млад планинар" – Петрич.
Целта е да се покаже на младите хора, че мобилното устройство може да се използва и с друга цел, освен за
споделяне и чатове в социалните мрежи. Амбицията е, календарът да се издава всяка година с най-добрите
снимки, направени от децата. На своеобразен вътрешен конкурс, ще бъдат селектирани най-добрите фотографии.
Младите планинари и техните ръководители нямат възможност да издават календарите със собствени средства,
затова всеки, който има желание, може да подкрепи благородната кауза, като се свърже с организацията.
"Събраната сума до момента не е никак малка, около 240 лева, така че съвсем не са малко тези, които се
отзоваха досега. Хората, които проявиха интерес към календара, в по-голямата си част са наши членове, но има и
наши съмишленици и приятели от цялата страна, които научиха от социалната мрежа за нашата кауза и решиха да
я подкрепят. Така че, сме изключително щастливи, че тази година, на бюрата на много хора, ще стоят снимките,
направени от нашите деца от едни от най-красивите места в България" – коментира още Гергана Сандъкчиева.
Подробностите можете да чуете в звуковия файл: 

ИНДИВИДУАЛНО ДАРИТЕЛСТВО

Заглавие: ЕТ "Анри-64" направи дарение за болницата в Девин, детските градини и училищата в общината

Дата: 27.01.2022 11:36
Медия: Смолян нюз

Заглавие: Календар с кауза издадоха младите петрички планинари

Дата: 27.01.2022 17:00
Медия: Радио Благоевград

https://www.smolyannews.com/news/obshtina/et-anri-64-napravi-darenie-za-bolnitsata-v-devin-detskite-gradini-i-uchilishtata-v-obshtinata
https://bnr.bg/blagoevgrad/post/101592459


С поредна изложба изненада в първия месец от новата година актьорът Ники Сотиров. Той представи
произведенията си в галерия "Финес". Неговата изложба е съвместна с художника Петър Пиронков и талантливите
деца от Асоциация за подкрепа на децата.

"Идеята за тази прекрасна изложба "Нюанси" е на Богдана Желявска от Асоциация за подкрепа на децата и на
Мариела Табакова от галерия "Финес". Те ни поканиха като ментори, тъй като от асоциацията всяка година се
прави в Несебър академия на изкуствата и Пепи Пиронков е ментор по рисуване, а аз и Евгени Господинов по
актьорство и пеене", разкрива пред "Телеграф" актьорът.

Неговите произведения са на стойност между 700 и 2000 лв., а всички събрани средства от закупените картини ще
отидат при талантливите деца, които имат нужда от подкрепа.

"Винаги съм дарявал парите от всичките си изложби. Не мога да печеля от това, а имам нуждата да давам. От
първата ми изложба дарих събраните средства за "Пирогов" и за дома за възрастни в Дървеница. После три пъти
дарявах за Дом на ветераните на културата и изкуствата в "Захарна фабрика", а последната изложба бе с УНИЦЕФ
– деца от приемни семейства. Не мога да рисувам по поръчка, рисувам с чувства", категоричен е Сотиров.

Електрохидравличен двуколонен подемник с товароносимост 4 тона дари общинският съветник от Павликени
Цанко Цонев на Професионалната гимназия по аграрни технологии в града. Голямото съоръжение вече е
доставено и предстои да бъде монтирано в училищната база, съобщиха от ръководството.
По волята на дарителя подемникът ще бъде използван за подпомагане на учебния процес. Внедряването на
съвременна апаратура при провеждането на практически занятия ще бъде от несъмнена полза за учениците.
Директорът на Професионалната гимназия Миглена Желязкова изказа признателност за жеста и лично връчи на
дарителя благодарствено писмо от името на педагогическия колектив.
Цанко Цонев изказа мнението си на човек от бизнеса, че предприятията трябва да поддържат тясна връзка с
учебните заведения, за да си бъдат взаимно полезни.
За общинския съветник, който е и предприемач в сферата на ремонтните услуги и авточастите,осъвременяването
на материално-техническата учебна база е от изключително значение, за да може от образователната система да
излизат отлично подготвени кадри. Това е от полза, както за частния бизнес, така и за цялата ни икономика,
убеден е Цанко Цонев.
Той изрази задоволство от факта, че ръководството на ПГАТ в Павликени успява да поддържа тясна връзка с
бизнеса и да осигурява на учениците си реални знания от практиката.
Бизнесменът и местен парламентарист апелира фирмите все по-активно да подкрепят образователните
институции. "Чрез стимулирането на качественото средно образование в дадена сфера и установяването на
устойчиви партньорства, всеки от нас, според възможностите си, дава своя принос за укрепване на родната
икономика. От друга страна, фирмите, които и в момента изпитват недостиг на квалифицирана работна ръка, могат
по-често да се обръщат към училищата", смята Цонев.
Не на последно място той сподели и своето убеждение, че всеки който е решил да се занимава по някакъв начин с
обществена дейност, трябва преди всичко да бъде добър човек.

Заглавие: Ники Сотиров пред "Телеграф": Рисувам с чувства, дарявам парите

Дата: 21.01.2022 16:08
Медия: Телеграф

Заглавие: Електрохидравличен подемник има Гимназията по аграрни технологии в Павликени

Дата: 22.01.2022 14:28
Медия: 24 Часа

Заглавие: В Елена ще бъдат възстановени още три черковища

Дата: 25.01.2022 11:01
Медия: Вестник борба

https://telegraph.bg/svetski/niki-sotirov-pred-telegraf-risuvam-s-chuvstva-dariavam-parite-34703
https://www.24chasa.bg/region/article/10703329
https://www.borbabg.com/2022/01/25/v-elena-shhe-bdat-vzstanoveni-oshhe-tri-cherkovishha/


С пет черковища и три църкви възрожденска Елена е пример за здрави корени, силен дух, морал и просветност и
неслучайно в далечното минало балканският градец е известен като българския Витлеем и малкия Атон на
Балканите. Смелост не липсвала на еленчани и пресметливост на чорбаджиите къде с пари, къде с хитрост да
издигнат достолепни храмове в смутно време пред лицето на властта, които и днес удивляват не само с
архитектура и вътрешна украса.

До неотдавна петте черковища в града бяха забравени, дори заличени и почти не можеше да се предположи, че са
свети места, на които хората са извършвали религиозните си обреди, правели са курбани за берекет и здраве. Две
от черковищата – "Самуилец" в Кисьовската махала и "Кръста" ("Еленин гроб") до Чучура, смятано за най-старото
черковище, са свързани с легендата за възникването на селището Елена.

През 2014 година родолюбивите еленчани Васил Славов, проф. Панайот Панайотов, Никола Костов, Никола
Бакърджиев, Сава Ковачев и Йордан Димитров подеха инициатива за възраждане на светите места. Две години
по-късно с дарения и със съдействието на Община Елена двете черковища, свързани с гибелта на двамата
младоженци – Самуил и Елена, са възстановени и осветени на празника на града 21 май и на Кръстовден.

"През тази година продължаваме работата и по останалите три черковища – в Костовската, Кметската и Еловската
махала (местността Колинката). Камъните са готови и както и другите два кръста, новите са изработени от
каменоделеца Замфир Първанов, споделя проф. Панайотов.

В миналото всички черковища се поддържаха от хората, живеещи в махалата. Децата играеха край тях, но никой не
си позволяваше да осквернява камъка, защото се знаеше, че той е свещен. Тогава мало и голямо почиташе
традициите, а трудолюбието и уважението бяха заложени в манталитета на многолюдните семейства от Еленско.

Черковището в Кметската махала, което се намира в североизточната страна на града, е свързано с нашата
фамилия. Навремето прадядо ни Стоян Попов – виден търговец, индустриалец, народен представител дарява
място за разширение на черковището. Сега, когато започна разчистването във връзка с възстановяването,
неговият внук Драгомир Панайотов предостави безвъзмездно дървесината от разчистените дървета за нуждите на
хосписа в Елена.

С възкръсването за нов живот на тези знакови места от миналото в петте махали на Елена градът ще възстанови
за поколенията своята позагубена памет", е убеден проф. Панайотов.

Мария СИМЕОНОВА

Велико Търново. Две ценни дарения получи през януари Художествена галерия "Борис Денев" в старата столица,
предаде репортер на Радио "Фокус" – Велико Търново. Първото е от художника Тодор Тодоров, който й
предостави десет свои платна. Той е живописец, твори основно в областта на пейзажа. Познат е на почитателите
на изобразителното изкуство с редовните си участия в експозициите на представителството на Съюза на
българските художници в старата столица, бил е и преподавател във факултет "Изобразително изкуство" на ВТУ
"Св. св. Кирил и Методий". Родом е от Полски Тръмбеш, но от дълги години живее и твори в старата столица.
Вторият голям жест към търновската галерия е от катедра "Стенопис" към специализирания факултет във Велико
Търново и доц. Борис Желев. Дарението включва химикали, разредители, бои, лупи за реставрационното ателие
на Галерията. То е задължителна част спрямо статута й, който предвижда не само популяризиране, но и опазване
на художественото наследство.

Две деца от Разлог, четвъртокласниците Иван Фарфаров и Тимолеон Велкопулос застанаха сред "Достойните
българи" на 24 часа. Голямата награда им беше връчена от министър председателя Кирил Петков. Децата цяло

Заглавие: Две ценни дарения получи Художествена галерия "Борис Денев" във Велико Търново

Дата: 25.01.2022 11:15
Медия: Информационна агенция "Фокус"

Заглавие: Две деца от Разлог и пожарникар от Благоевград с награди от "Достойните българи"

Дата: 25.01.2022 19:12
Медия: Вестник Вяра

http://www.focus-news.net/news/2022/01/25/2930256/dve-tsenni-dareniya-poluchi-hudozhestvena-galeriya-boris-denev-vav-veliko-tarnovo.html
https://viaranews.com/%D0%B4%D0%B2%D0%B5-%D0%B4%D0%B5%D1%86%D0%B0-%D0%BE%D1%82-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%B3-%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%80-%D0%BE%D1%82-%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3/


лято правиха домашна лимонада и дариха спечеленото на дете в нужда.

"Да правиш добро е по-лесно, отколкото да си стоиш пред компютъра", обясни Тимолеон Велкопулос.

Награда получи и пожарникарят Давид Гълъбов, спасил двете малки близначета при пожар в жилищен блок в
Благоевград. Давид е носител на наградата за втори път. Преди няколко години той получи признанието заради
помощта при наводненията в Северна Македония.

Вестник "24 часа" раздаде наградите "Достойните българи на годината" за 19-и път на хора, които са помагали,
дарявали и следвали каузи. Инициативата е в сътрудничество с Българската национална телевизия. А тази година
част от наградите бяха връчени от премиерите на България и Северна Македония Кирил Петков и Димитър
Ковачевски.

- Благой, заслужи много симпатии и уважение с инициативата да продадеш на търг златния си медал от
европейското за младежи по биатлон. Целта е да помогнеш на своя съгражданка от Банско, която е
медицинска сестра и се бори с коварна болест. Кое те подтикна да го направиш?

- Една вечер, като говорих с майка ми и сестра ми, те ми казаха, че тя (б.а. – Нели Гълъбова) е болна от рак. Тогава
нищо не казах. След няколко дни предстоеше европейското първенство.

Тази медицинска сестра доста често е помагала на майката на майка ми, моята баба. Ходеше при нея, слагаше
инжекции. Обгрижваше я с каквото може. Много бегло я познавам, виждал съм я няколко пъти, но в началото не
се сетих коя е точно. Даже помолих сестра ми да ми прати да видя как изглежда.

И така няколко дни преди европейското в Поклюка си казах защо да не впрегна всичките си усилия и да взема
медал, бях убеден, че мога да го направя. А с този медал да помогна за набирането на сумата за лечението, която
е доста голяма.

Тя няма как да

се справи с

това сама

и с помощта на малко Банско.

Затова реших, че хората от фейсбук групата "Биатлон България" могат да помогнат и споделих там информацията
за организирания от мен търг. Същото направих и в групата на "Арсенал", чийто фен съм. Идеята ми бе с
подкрепата на хората да бъде подпомогната каузата.

- Как се чувстваше преди индивидуалния старт от програмата на европейското за младежи? Кое бе по-силно -
мотивацията да изпълниш целта си или притеснението, че няма да успееш?

- Не се притеснявах, защото очаквах и спринтовата дисциплина, която в крайна сметка пропуснах, за да помогна на
"А" отбора в Антхолц. Бях спокоен при стрелбата. Познавам трасето в Поклюка много добре. Участвах там
миналата година на световното за мъже. Мога да кажа, че това е любимото ми трасе. Познавам всички
изкачвания, всички спускания - къде и как трябва да се бяга, стрелбището също. Понатрупах опит в световната
купа, доста бърз стрелец съм и това ми помогна.

Тръгнах спокоен. Стрелбата се получи. В края малко оплесках нещата (б.а. – Тодев направи 1 пропуск в
последната стрелба след 3 безгрешни). През цялото време знаех, че вървя доста добре. Чувах диктора на
стадиона да казва след излизането ми от стрелбището, че съм лидер. Определено бях уверен в себе си.

- Това е първият ти значителен медал в кариерата. Едва ли много спортисти биха се разделили с такъв.

- И тогава, а и сега на моменти се чудя на себе си. Медалът е нещо, за което съм мечтал. Сещам се преди 2 г.,
когато за първи път участвах на младежко първенство, резултатите ми не бяха толкова добри. Не бях така добре
подготвен функционално и стрелково. Класирах се на местата около 35-40. Не си спомням точно. Та тогава си
мечтаех много да финиширам в предните позиции.

Заглавие: Благой Тодев: Каузата да помогна на болен е много по-голяма от мечтата ми за медал

Дата: 25.01.2022 23:20
Медия: 24 Часа

https://www.24chasa.bg/sport/article/10726625


Когато сега станах първи и спечелих златото, може би не осъзнавах какво точно съм направил и не се сещах за
тази моя мечта. Да, зарадвах се много, но каузата ми означава нещо повече. Тя е много по-голяма от моята мечта
- медала. Да, в последната година и половина се готвим с руските треньори, които не си поплюват. По цяла година
сме на лагери, буквално се прибираме за няколко дни.

Честно казано, когато взех медала в ръцете си, си казах, че хич,

хич не искам

да се разделям

с него,

защото все пак ми е първият от голямо първенство. Каузата той да бъде в действителност полезен на някой друг
наистина е много по-важна.

- Как върви търгът и натрупването на каква сума би те удовлетворило?

- За лечението са нужни 120 000 лева. Преди да кача анонса за търга, се чух с Нели и тя ми каза, че са събрани 40
000. Надявах се от медала да дойдат 1000 лева и още 3-4 от дарения хиляди дарения. Изобщо не очаквах да стане
такава сензация, в кавички. Потърсиха ме от телевизии и други медии.

Към момента имаме 3000 лева за медала. Групата "Биатлон България" провежда акция да го откупи, съответно да
събере повече пари от най-високата предложена сума.

До края на търга има доста време. Приключва заедно с олимпийските игри (б.а. – 20 февруари). Надявам се
дотогава да има и допълнителни дарения за каузата.

- Сега се сещам, че съотборникът Антон Синапов организираше търгове, за да подпомага малки биатлонисти в
Чепеларе. Послужи ли това или нещо друго за пример?

- Може би подсъзнателно това ми е оказало влияние. Не знам, просто така изведнъж ми хрумна да го направя.
Дойде в главата ми.

- Да поговорим за биатлон. Освен европейската титла бележиш прогрес в световната купа. Как виждаш сезона
до момента?

- За жалост, точно настоящият момент изведнъж се оказа тежък за мен. В понеделник дадох положителен тест за
коронавирус, което означава, че ще изпусна началото на олимпийските игри в Пекин. Това малко ме срива
психически, защото обърква всичките ми планове.

Иначе за сезона – направих нелошо лично най-високо класиране с 57-о място. След това записах и 65-о, бях близо
до преследването. Но все още съм млад и има доста път пред мен.

- Какво следва от този положителен тест и как се чувстваш?

- Влязох в карантина. Към 3, 4 февруари ще дам няколко теста, които трябва да излязат негативни, за да замина за
Пекин. Иначе се чувствам добре, нямам никакви симптоми за момента. Наистина всичко е много изненадващо за
мен.

В понеделник вечерта си направих антигенен тест и беше положителен. Днес си направих нов и беше отрицателен.
Нямам никакво усещане да боледувам.

Жалко, че ще пропусна откриването на първите си олимпийски игри, но това е положението.

- Прави впечатление солидното ти представяне в щафетите. При последната в Антхолц бе най-бърз от всички
на втора стрелба с 5 от 5. Явно добре се чувстваш в тези стартове.

- В Руполдинг също мисля, че също бях ако не първи, то втори, на една от стрелбите за бързина. В Хохфилцен също
стартирах на първи пост и ми се получи много добре. Може би щафетите ми пасват. За жалост, все още тези
заветни две нули в стрелбата не идват, не знам какво се обърка. Но да, чувствам се много добре на първи пост,
тръгвайки с цялата група.

На моменти

съм нагъл,

бутам се с риск

да счупя някоя щека, но това ми позволява да спечеля няколко секунди преди навлизането в рубежа.

- Как се чувстваш като част от националния отбор на България на 20 г.?



- Радостен съм, че съм в националния отбор, чувството е страхотно, но съм далече от нивото, което искам да
показвам. Треньорите ми повтарят, че съм още прекалено млад и има време за резултатите. Може би обаче това,
че има по-добри от мен на моята възраст, ме дразни и нахъсва.

- Ти всъщност навлезе в него заедно с руските треньори Александър Касперович и Виталий Норицин. Какво ти
дава работата с сях?

- Да, аз с други не съм работил в националния. От думите на останалите в отбора разбрах, че подготовката с тях е
съвсем различна. Аз лично съм много доволен. Работи се много професионално и структурирано. Определено са
професионалисти.

- Българският мъжки биатлон 10 г. бе белязан от успехите на Владимир Илиев и Красимир Анев, без да се
омаловажава постигнатото от Антон Синапов и Димитър Герджиков. В класирането по нации твоят принос към
момента е втори след този на Владо. От позицията на твоите 20 г. какви амбиции имаш?

- В началото на сезона не очаквах такива резултати. Преди 3 г., когато може би започнах да мисля за олимпиада,
си обещах, че няма да ида на игрите като резерва и ще направя всичко възможно да съм 4-и или 3-и човек.

За момента аз лично не мога да кажа дали съм втори. Да, определено точките, които нося за България, ме правят
такъв и съответно говорят за моя принос. Това няма как да не ме прави доволен.

Малко не ми достига да постигна по-силни резултати. Говоря за спринтовете, в които правя по една грешка.

Що се отнася за Владо и Краси, аз

винаги съм им

се възхищавал

Даже наскоро в едно интервю казах, че искам да бягам като Владо и да стрелям като Краси. Наистина са големи
примери за мен в биатлона. Още съм млад, но се надявам до 2-3 г. да се набутам между шамарите и защо не да
надмина това, което те са постигнали. Вярвам, че имам потенциал.

- Коя дисциплина ти хареса най-много? Усещам, че спринтът ти пасва, но пък спечели златото в индивидуалния
старт.

- Ако съдим по резултатите, индивидуалната дисциплина ми е най-добра. Ако говорим за харесване, нея я мразя
най-много. Спринтът ми харесва, защото дистанцията е къса и се бяга на макс, а още повече е така в щафетите

- Имаш ли идея какво ще правиш след спорта, или е рано още. Учиш ли?

- След края на състезателната си кариера искам да стана треньор на "Банско". В момента това ми е в главата. Уча
за треньор в Югозападния университет в Благоевград. Винаги се интересувам от тренировките, разпитвам
треньорите защо се прави определено нещо и записвам всичко чуто и научено в дневник подробно. За да мога да
го използвам, след като се откажа

- Последният ми въпрос е за мислите и очакванията за олимпийските игри. За съжаление, лошият късмет с
положителната проба точно преди тях ще те забави.

- От една страна, малко ми е тъпо, че няма да съм на откриването. От друга, тази олимпиада няма да е като
предишните.

Имам предвид, че заради коронавируса ще е без публика. Няма да я има емоцията от нея. Например както беше
във Франция, в Анси. Феновете бяха може би 50 000. Чувството е уау.

Но със сигурност ще дам всичко от себе си. Всеки спортист мечтае за олимпийски игри. Дано ми се получат нещата.
Знам, че трасето и условията са тежки. Надявам се да се преборим с всичко това.

"24 часа" номинира Благой Тодев за

"Достоен българин" за 2022 г.

Заглавие: Дарителска кампания в помощ на семейство от Драганово, изгубило дома си в Пожар, стартираха
местни жители

Дата: 26.01.2022 10:48
Медия: Информационна агенция "Фокус"

http://www.focus-news.net/news/2022/01/26/2930499/daritelska-kampaniya-v-pomosht-na-semeystvo-ot-draganovo-izgubilo-doma-si-v-pozhar-startiraha-mestni-zhiteli.html


Велико Търново. Дарителска кампания в помощ на семейство от горнооряховското село Драганово, изгубило
дома си в пожар, стартираха местни жители, предаде репортер на Радио "Фокус"- Велико Търново. Инцидентът се
случи преди ден. Огънят е тръгнал от оранжерия в имота, след което бързо се разраства и обхваща жилищната
постройка. Цялата покъщнина на семейството на Георги Томов е унищожена. За щастие няма пострадали. 
Къщата не е била застрахована и щетите са изцяло за Георги и неговата съпруга. Предстои оглед на имота, за да
се изясни дали той подлежи на ремонт или не. Хора от селото вече са заявили, че ще помогнат за разчистването
на отломките. Организирана е и дарителска кампания за набиране на средства за пострадалите. Всеки, който
иска да помогне може да го направи с дарение на разкритата банкова сметка:
Райфайзен Банк
IBAN:BG18RZBB91551005097549
BIC:RZBBGSF
Мариола Минчева Томова

В средното училище "Христо Смирненски" в балчишкото село Оброчище е поставена дарителска кутия, за да се
подпомогне финансово семейството на 12-годишно дете, нуждаещо се от рехабилитация. Който иска да даде
своята лепта, може да го направи в работните дни от 8:00 до 16:00 часа, съобщават от учебното заведение.

Директорът Павлина Стоянова уточни, че ученикът е от село Оброчище, но учи в училището в Кранево. Тя
припомни, че това е детето, което бе спасено от лекарите в отделението по педиатрия към многопрофилната
болница в Добрич, след масивен инсулт на тази крехка възраст. "По чудо го спасиха д-р Йовев и екипът му.
Сега се възстановява вкъщи. С каквото можем да помогнем, ще го направим. Имаме кутия и на добра воля
събираме пари", сподели още Стоянова.

Тя коментира и ковид ситуацията в школото. За разлика от другата гимназия в община Балчик (СУ "Христо Ботев"
в Балчик), в училището в Оброчище няма установени болни деца и учители. Преди време е имало един клас
карантиниран за кратко. Болшинството от децата учат присъствено. Тези, които нямат декларация за съгласие от
родител, се обучават онлайн. Чакат ваканцията и се надяват тогава да се поуталожат нещата.

Подробностите чуйте в репортажа на Албена Иванова: 

Петима нови посланици има градската библиотека "Пеньо Пенев" в Димитровград. Призът се връчва за четвърта
поредна година на дарители и приятели на просветно-културната институция, съмишленици и личности, които
съдействат за нейното модернизиране и популяризирането на дейността ѝ.

Посланици на библиотеката за 2021 година са поетът и преводач Мария Шандуркова-Русева. Тя е автор на 8 книги
и на издадени 9 поетични сборника с нейни преводи от руски език.

Учителите Бистра Жекова, Стела Иванова, Таня Ганева и Генка Славова получават отличието за организирането
на различни инициативи за насърчаване на четенето сред учениците.

Заглавие: В Оброчище събират средства за рехабилитация на дете, спасено от лекарите след масивен инсулт

Дата: 26.01.2022 11:40
Медия: Радио Варна

Заглавие: Връчиха приза "Посланик на библиотеката" в Димитровград
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Група момчета събраха сумата от 19 000 лв. в рамките на проведения за пета година "Благотворителен
новогодишен стрийм маратон", като 7500 лв от тях бяха дарени на деца и младежи във всички центрове за
настаняване от семеен тип в Русе.

Директорът на Дирекция "Хуманитарни дейности" Катя Петрова и началникът на отдел "Социални дейности" в
Община Русе Симона Христова придружиха влогъра Константин Кънев, познат още като NoThx, и екипа му, и
закупиха техника, облекла, хранителни продукти и занимателни игри за децата.

Благотворителната акция се организира от 2017 г. Екипът от млади хора играе повече от 12 часa компютърни игри,
които хората могат да гледат на живо в стрийминг платформа в интернет и да подкрепят с дарения. Всяка година
те играят в помощ на центрове за настаняване от семеен тип на деца в различни региони на България, като до
момента са подпомогнали Монтана, Велико Търново, Ловеч и Видин. По време на последната им кампания е
събрана най-голямата сума до момента – 19 000 лв., която е дарена за социални услуги в Сливен и Русе, за
рехабилитация на мъж, нуждаещ се от операция на стволови клетки, и за организация за спасяване на животни.

Община Русе изказва своите благодарности към Константин Кънев и екипа му. Видеото за тазгодишната им кауза
ще бъде излъчено в YouTube, а чрез #ГеймингЗаДобро ще може да бъде намерен и в социалните мрежи.

Община Девин получи значимо дарение Община Девин получи дарение от доц. д-р Андрей Кехайов,
предназначено за болницата в града и детски градини, според информация от Общинската администрация.
Дарението е значимо за Девин, особено в период на пандемия, коментира кметът на общината Здравко Иванов.
За МБАЛ – Девин са предоставени 5 специализирани болнични легла от ново поколение, стерилизатор, предпазни
маски за лице, дезинфектант, медицински консумативи. В дарението, което е на стойност над 50 хил. лв., са
включени 7 лаптопа, интерактивна дъска и копирна машина. 

Възобновената, по предложение на Общински съвет – Сандански, инициатива "Подари надежда", тази вечер
обедини и събра хората, които през изминалата 2021 г. са дарили надежда на нуждаещи се в моменти на тежки
изпитания. С уважение и признание към доброто дело бяха наградени носителите на доброто. Хората, които със
сърце и душа, отделяйки от своето свободно време и средства помагат. Хора, с които Сандански трябва да се
гордее. За своята бърза реакция и решителност, спасили човешки живот, призът "ПОДАРИ НАДЕЖДА", кметът на
община Сандански – Атанас Стоянов, връчи на мл. сержант Атанас Секулов. Скромен, достоен, възпитан и
трудолюбив! Патриот и родолюбец по душа. Така, носителят на надеждата бе описан в номинацията, която бе
изпратена за него. Адмирации за нашия съгражданин! За посланието на доброто, което носи, и което се връща!
Признание за своята добрина, протегната ръка, помощ и подкрепа получи и Десислава Асенова, която дарява
надежда на хора, изправени пред тежки изпитания. Последното семейство, на което Десислава помогна е това в
Кавракирово, чийто дом изгоря в пожар. За доброто му дело и посланието, което носи, приз "Подари надежда"
получи и Антонио Коларов, който се включи в инициативата "Изпрати българска книга в Македония", като дари не
малка част от свои лични книги за сънародниците ни там. Доброволците, които се включиха в потушаването на
пожара в района на с. Голешево през лятото на 2021 г., заслужено също бяха отличени. Йордан Василев, Антонио
Василев, Стоян Съботанов, Костадин Лулов, Атанас Съботанов, Кирил Бубов, Огнян Фъфлев, Николай Божиков,
Станислав Енчев, Йордан Далев и Иван Атанасов бяха номинирани за своята смелост и високохуманна постъпка, в
помощ на пожарникарите. Добротворното и благородно дело на пет момичета от Сандански получи своето
заслужено признание. Това са Здравка Пашова, Никол Хаджиева, Катя Балканска, Елена Гурова и Снежана
Стоянова, които в навечерието на най-светлите коледни празници организираха кампания за раздаване на
хранителни продукти на хора в нужда. С благодарност и признание, заслужен приз за "Подари надежда", бе
връчен за втора поредна година и на семейство Мира и Евгени Георгиеви, които не спират да правят добро всеки
ден. Обединени от своята доброта, Кукерска група "Харапини", с Петрово събират и даряват средства за различни
каузи. Тази година каузата на кукерите – да помогнат на младия писател Иво Христов, ги нареди сред
добротворците на 2021 г. и делото им заслужено бе почетено с приз "Подари надежда". За доброто дело и

Заглавие: Община Девин получи значимо дарение Избрана

Дата: 26.01.2022 16:56
Медия: Rodopi News

Заглавие: С признание към добротворците за 2021 г., община Сандански връчи призове "Подари надежда"!

Дата: 27.01.2022 09:05
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отдаденост, приз "Подари надежда" бе връчен и на Людмила Караиванова, която от години е посланик на хората с
увреден слух в община Сандански. Благодарим на всички, които имахме честта да срещнем днес. Вие сте
надеждата, че доброто е навсякъде около нас и то не бива да остава незабелязано! 

Доброволци възстановиха елементи от старата църква "Св. Николай" в Клисура, от чиято камбанария е обявено
Априлското въстание.

"Акцията започна преди 5 години със средства на дарители и вече можем да се похвалим с ремонт на
камбанарията и кръста, които бяха пред разрушаване заради течове от покрива", разказа доброволецът Николай
Николов. 44-годишният софиянец се занимава с информационни технологии и от 15 години е свързал живота си с
Клисура, от където е половината му род.

Освен камбанарията е обновен и параклисът към църквата, където са реставрирани 15 икони от иконостаса, а в
двора е изградена чешма.

Дарители са основно двама души, чиито корени са от Клисура, но не са пожелали имената им да бъдат
оповестени.

В работата си около възстановяването на храма Николай Николов разчита основно на военния пенсионер Борис
Петров, който е пловдивчанин, но летата прекарва в подбалканското градче.

"Има още много работа, която трябва да се свърши. Зависи от средствата, които можем да съберем. Посетителите
на храма са силно впечатлени, когато им разкажем историята му и ролята, която е изиграл в Априлското въстание,
когато им покажем костницата с останките на загинали българи във въстанието. Събират се дарения от туристите,
но те не са достатъчни за всичко, което трябва да се свърши", обяснява Николов.

Освен дарители, които осигуряват инициативата с финансови средства, много хора са се включили и с труд, разказа
още доброволецът.

КАМПАНИИ

7-годишно момиче се нуждае от нашата помощ. Калина Димова е на 7 години от Варна. Детето расте
жизнерадостно и щастливо, обградено от любовта и грижите на своите родители. През декември миналата година
обаче изведнъж се преобръща.

Детето е диагностицирано с тумор на десния яйчник, който засяга и гръбначния стълб. В началото на януари е
транспортирана до Турция, където са му направени две операции. Интервенциите и последващото лечение обаче
струват немалко пари, които са непосилни за семейството на Кали.

В социалните мрежи е създаден и онлайн базар " Заедно за Кали". Събраната до момента сума е около 245
хиляди лева. Те обаче са все още недостатъчни за да покрият цялото лечение, тъй като предстоят още терапии.

Всеки който желае да помогне, може да го направи като се включи в търга "Заедно за Кали" или чрез дарителската
сметка :

IBAN : BG87BUIN95611100694318; BIG: BUINBGSF

Средства могат да се даряват и по Пейпал.

Заглавие: Доброволци възстановиха части от старата църква в Клисура

Дата: 28.01.2022 10:33
Медия: Радио Пловдив
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Инцидентът е станал на 15 януари

Кметът на Кричим Атанас Калчев призова хората от общината да се обединят и да помогнат на свой съгражданин и
семейството му, които изгубиха дома си заради пожар.

"Позволявам си да отправя настоящия апел за помощ и подкрепа на нашия съгражданин Костадин Згуровски и
семейството му, чийто единствен дом беше почти унищожен от възникналия пожар в ранните зори на 15 януари.
Кричимци винаги са били хора с големи сърца и съпричастни към бедите на своите съграждани, и винаги са
давали своята лепта в помощ на пострадали - всеки според възможностите си. Вярвам, че и този път ще е така.",
казва в апел кметът Атанас Калчев.

Той вярва, че не само отделния човек ще помогне с каквото може, но и фирмите ще бъдат съпричастни и ще
подпомогнат пострадалото семейство за възстановяването на дома им.

"След предоставяне на необходимите документи и община Кричим също ще ги подпомогне така, както е помагала
и на други изпаднали в такава беда, независимо, че общинският бюджет е ограничен, особено сега в условията на
тази пандемия. Ние винаги сме се ръководили от мисълта, че не можем да помогнем на всеки, но всеки може да
помогне на някого. Вярвам, че и този път ще е така и ще се обединим - граждани, фирми и община, всеки според
възможностите си, ще бъдем съпричастни и ще подпомогнем изпадналото в беда семейство Згуровски за
възстановяването на дома им.", казва още градоначалникът.

"Всички благотворителни кампании, които са организирани до сега в нашия град, са ме карали да се чувствам горд,
че съм кмет на Кричим, защото кричимци винаги са били единни и в добро, и в зло, винаги са били съпричастни и с
радостта, и с болката на другия. Вярвам, че и този път ще бъде така.", добавя в апела си кметът.

"Благодаря на кмета г-н Калчев и ръководството на община Кричим от името на цялото семейство за оказаната
подкрепа. Инициирана е благотворителна кампания за набиране на средства, необходими за възстановяване на
щетите", съобщи потърпевшия Борис Згуровски.

Всеки може да помогне със средства на семейството на името на майката на потърпевши, която също е
обитавала изгорелия дом.

АНГЕЛИНА БОРИСОВА ЗГУРОВСКА

IBAN: BG76CECB97901085109200

Централна Кооперативна Банка

BIC CECBBGSF

София. Служителите на Електроенергийния системен оператор участваха за поредна година в инициативата
"Българската Коледа", която се провежда под патронажа на държавния глава. Това съобщиха от Пресцентъра на
ЕСО. Кампанията се реализира за 19-та година и утвърждава дарителските традиции в страната, свидетелство за
които е и ежегодното включване в благотворителната инициатива на служителите на независимия
електропреносен оператор на България. Със своята съпричастност заетите в ЕСО ЕАД успяха да съберат близо 84
хиляди лева лични средства и дадоха своя принос в подкрепата на децата, нуждаещи се от спешна помощ и
интензивно лечение. Изпълнителният директор на Електроенергийния системен оператор Ангелин Цачев
засвидетелства с думи на признателност своята благодарност към служителите на дружеството за проявената
хуманност и добротворство.

Заглавие: Къща изгоря при пожар в Кричим, семейство се нуждае от помощ

Дата: 21.01.2022 14:59
Медия: Трафик Нюз

Заглавие: Служителите на ЕСО за поредна година подкрепиха инициативата "Българската Коледа" и събраха
близо 84 хиляди лева лични средства в помощ на спешната педиатрия
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Тениски с автографи на български футболни клубове, оригинална фланелка на националния отбор на Хърватска от
2005 г., екип на баскетболния национал Асен Великов и интересни четива ще бъдат разиграни на онлайн търг в
помощ на 5-годишния Милен Николов от Карлово.

Слънчевото дете е диагностицирано с аутизъм. Въпреки трудностите, пред които е поставено семейството му,
Милен ежедневно посещава специалисти логопед, психолог, но за съжаление това не е достатъчно той да догони
нормата за възрастта си и да победи аутизма.

Семейството се свързва с клиника в Украйна – Емсел, която провежда терапии със стволови клетки и за такива
случаи. Деца от цял свят с най-различни диагнози (генетични, неврологични) посещават клиниката и показват
огромен напредък.

Една вливка на такъв тип стволови клетки е с цена от €10 000, като броят на вливките зависи от състоянието на
детето и как се повлиява то. За случая на Милен лекарите казват, че са нужни минимум 4 вливки, но сумата е
непосилна за семейството.

Затова във Фейсбук групата "Помогни на Милен за щастливо детство" ще бъде разигран благотворителен онлайн
търг. Той се открива официално на 20 февруари и ще приключи на Националния празник 3 март. Още отсега обаче
могат да се видят артикулите.

Всеки, който иска да помогне на Милен, може да го направи и на следната банкова сметка:

Милен Неделчев Николов

IBAN: BG58 FINV 91502017 55 9021

Първа инвестиционна банка

Източник: Plovdivnow.bg

Вчера димитровградчанката Сребрина е забелязала, на паркинга зад офис-сградата на бул. Димитър Благоев 1,
малко кученце в безпомощно състояние, под паркиран автомобил.

Милосърдната жена е успяла да изкара кутрето, за да не бъде прегазено. Животинчето е било премръзнало,
агонизиращо и с обездвижени задни крачета. Тя поема грижата за него и го завежда във ветеринарна клиника за
преглед. На малкото кученце е направена рентгенова снимка, от която става ясно, че е със счупено задно краче и
за да се възстанови, се нуждае от операция. Сумата само за операцията, която предварително е била обявена е
200 лева, което е без стационара в клиниката и медикаментозното лечение. Поради високата цена, Сребрина
започва да търси подкрепа от работещите в административната сграда и околните търговски обекти.

"Почти всички се отзоваха, някой дадоха по 5, 10 и по 20 лева, на сърцето ми бе разтопено от момиченце, около
четвърти клас, на което попаднах по време на обучителен курс в наша сграда, което извади веднага от джобчето си
10 лева и ми ги даде, за да помогнем на малкото кученце" разказа Сребрина.

От хората, които е срещнала вчера и е помолила за съдействие, Сребрина е събрала 180 лева, които са отделени
за лечението на кутрето. Днес то е отведено в клиника Аренавет за операция от д-р Инджов, която протича в
момента на писане на тази статия. Димитровградчанката все още незнае каква ще е сумата за пълния курс на
лечение на мъника и до къде ще стигнат събраните средства.

Апелираме към димитровградчаните с големи сърца, които имат възможност и желание да се свържат с нея, за
да помогнат с каквото могат. Ние като медия сме поели ангажимента да проследим, контролираме и оповестим

Заглавие: Благотворителен търг помага на 5-годишния Милен от Карлово

Дата: 21.01.2022 15:35
Медия: Подбалкански новинар

Заглавие: Добрият пример: Спасиха 3-месечно кутре, има нужда от операция и дом

Дата: 21.01.2022 15:12
Медия: asenovgrad.net
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сумата и евентуалните дарители за добрата кауза. Ако бъдат събрани средства, които са повече от нужните за
лечението на кутрето, те ще бъдат предоставени на клиниката в момент когато друго бездомно животно има нужда
от медицинска помощ, за което ще ви информираме, за да се гарантира прозрачност на разходваните средства.

След операцията и следоперативния период се търси осиновител на малкото кутре, който да му се радва и да се
грижи за него. В следващите 40 дни животинката ще трябва да получава по-специално внимание и приемане на
антибиотици, докато напълно се възстанови. Сребрина няма възможност да се грижи за кутрето поради това, че е
стопанин на друго голямо куче.

Всеки, който реши да дари сума или желае да осинови кутрето, може да се свърже със Сребрина Бахчеванска на
телефон: 0899 827 843 или с нашата редакция на имейл dimitrowgrad@bgvesti.net или на телефон 0391/7 69 06

Кметът на село Бистрица Кирил Огненски организира кампания за набиране на средства за възстановяване на
щетите от пожара, при който изгоря покрив и част от къщата на Славчо Йончев и неговите синове.
"Уважаеми жители, скъпи приятели, обръщам се към Вас с молба да помогнем, на пострадалото от пожара
семейство Йончеви. Както повечето от Вас знаят, изгоря целия покрив и един етаж от къщата, двата долни етажа
са почти необитаеми. За целта ще бъдат поставени кутии за дарение в магазините и кметството, за хората, които
не са от Бистрица, а желаят да помогнат, могат да се свържат с мен на тел. 0879523586 или със семейството.
МОЛЯ всеки, който има възможност да помогне, знам че заедно можем и не се съмнявам, че ще го направим.
БЛАГОДАРЯ на всички отзовали се, в деня на пожара и на всички които са там в момента, и помагат за
разчистването!", призова кметът Кирил Огненски.
Както "Вяра" писа, посред зима се запали домът на Славчо Йончев и семействата на двамата му синове, единият
от които има две, а другият едно дете в детската градина. Триетажната къща пламнала заради запалване в комин,
унищожени са 120 кв. м покривна конструкция, мебели, дограма. Няма пострадали хора. Пожарът е гасен от екип
на РСПБЗН – Дупница, съобщиха от полицията.
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Добрич - БМЧК - педиатрично отделение
Мартеница, дълга 43 километра, 
ще бъде продадена на търг, за закупуване на ЕКГ холтер 
за педиатричното отделение в Добрич
Добрич, 21 януари /Юлияна Христова, БТА/
Мартеница, дълга 43 432 метра, която доброволци на Българския младежки Червен кръст в Добрич изплетоха и
опитаха да поставят рекорд на Гинес през 2021 година, ще бъде продадена на благотворителен търг за закупуване
на апаратура за педиатричното отделение в областната болница. За инициативата съобщават в Деня на
родилната помощ от Младежката Червенокръстка организация, като посочват, че искат да подкрепят
медицинските работници в каузата за живот.
На благотворителния търг, който ще се състои на 25 февруари, ще бъдат предложени и картини, и авторски
фотографии, създадени от местни артисти, доброволци на Българския Червен кръст /БЧК/ и от учениците в
училището по изкуствата "Свети Климент Охридски" - партньор в инициативата. Ще се наддава и за значими за
историята на БЧК предмети. Събраните средства ще бъдат предназначени за закупуване на ЕКГ холтер за
проследяване на сърдечната дейност на децата, за който са необходими около 14 000 лева.
Младите доброволци на БЧК и талантите от Средно училище "Свети Климент Охридски" започнаха да набират
дарения за апаратурата по време на Коледен благотворителен пазар м.г.

Заглавие: Кметът на Бистрица К.Огненски организира кампания за набиране на средства за възстановяване на
изгорялата къща на Славчо Йончев

Дата: 21.01.2022 16:12
Медия: Вестник Вяра

Заглавие: Мартеница, дълга 43 километра, ще бъде продадена на търг, за закупуване на ЕКГ холтер за
педиатричното отделение в Добрич

Дата: 21.01.2022 16:07
Медия: БТА
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Десетки асеновградчани подадоха ръка на момиченцето

Десетки асеновградчани подадоха ръка на 3-годишната Есин Халибрям, която се нуждае от трансплантация на
стволови клетки вследствие на остра лимфобластна левкимия. Само за 4 дни в сметката на момиченцето бе
събрана сумата от 141, 255 лева и 2872,86 Euro.

Здравейте добри хора, включили се в дарителската кампания на Есин Халибрям! Без всички вас това нямаше как
да се случи, благодарим ви продължаваме напред #заеднозаЕсин. Само 4 дни каузата на Есин сплоти толкова
хора , отключи толкова сърца и припомни на всички нас колко добри хора има, споделиха близки на детето в
социалната мрежа.

Малката Есин Халибрям е на 3 години и се нуждае от трансплантация на стволови клетки вследствие на остра
лимфобластна левкимия. За целта родителите ѝ са се свързали с болница в Турция, като от там уверяват, че могат
да помогнат на детето да се пребори с коварната болест. За целта обаче е нужна сума от 120 000 евро, която е
непосилна за семейството.

Кампанията продължава до 07.02.2022.

Всеки, който иска да помогне, може да дари средства и чрез:

Дарителска сметка в Уникредит Булбанк АД

BG98UNCR70001524716668

Титуляр по сметката: ЕСИН ЮКСЕЛ ХАЛИБРЯМ

Проектът "СТЪПИ НА ВЪРХА" стартира в ПГЛПТ гр.Казанлък. В продължение на три месеца, учителите от
гимназията - Тина Янева, Стефка Станчева, Корнелия Владева, Димитър Спасов и Владимир Ралев ще бъдат
ваши ментори.

Ще се срещнете с успели личности в различни поприща, ще организирате благотворителни акции, ще научите
техники за справяне със стреса, ще развиете своите комуникативни възможности и много други! Всичко, което се
случва ще записвате във видео дненици и ще споделяте напредъка си в социалните мрежи с вашите фенове.

Какви са целите на проекта?

Целта на реалити проекта "СТЪПИ НА ВЪРХА" е да:

Подобрите психическото си и емоционално здраве
Постигане на духовно равновесие
Подобрите физическо състояние и вид
Усъвършенствате говорно-комуникативните си възможности

Защо трябва да участвате?
Работата с вашите ментори в реалити проекта "СТЪПИ НА ВЪРХА" ще повиши самочувствието ви, ще ви направи по
отговорни към себе си и другите, ще ви помогне да реализирате идеите си и ще ви направи най-добрата версия на
себе си.

Как да кандидатствате?

Заглавие: Само за 4 дни: Събраха над 150 хил. лв. за 3-годишната Есин от Асеновград

Дата: 21.01.2022 16:30
Медия: Трафик Нюз

Заглавие: Учениците от ПГЛПТ гр.Казанлък стартират нов проект "СТЪПИ НА ВЪРХА"

Дата: 21.01.2022 15:26
Медия: Казанлък
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Кандидатстването за участие в реалити проекта "СТЪПИ НА ВЪРХА" ще се осъществи в два етапа:

Първи етап: Подаване на заявление за участие и Мотивационно писмо по образец до 11.02.2022 г.
/Допуснатите след първия етап, преминават във втория етап/
Втори етап: Интервю с менторите по проекта на 17.02.2022 г.

Приключението "СТЪПИ НА ВЪРХА" стартира официално на 01.03.2022 г.

Бъдете смели, кандидатствайте за участие до 07.02.2022г. и СТЪПЕТЕ НА ВЪРХА с нас!
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Америка - музика - кампания - Ковачевица
Българка в Америка инициира кампания за
набиране на средства за
читалището в Ковачевица
София, 21 януари /Мартина Ганчева, БТА/
Българката Лора Чекоратова, която живее и работи в Америка от 30 години, инициира кампания за набиране на
средства за читалище "Светлина" в Ковачевица. От специално създадена страница в интернeт, сънародничката ни
и нейни колеги музиканти от дарителско общество "Светлина" призовават местни жители от село Ковачевица и
община Гърмен, както и приятели от цяла България и цял свят, да се включат.

Лора Чекоратова е родена в София. Започва да свири на пиано от четиригодишна. На девет изнася първия си
рецитал в СМУ "Любомир Пипков", където получава началното си образование. През 1992 г. продължава в
Джулиард скул в Ню Йорк.

Още като студентка печели редица стипендии и награди, включително първа награда на международния конкурс
за пианисти "Washington International". Нейният силов дебют в Кенеди център, Вашингтон, е последван от
рецитали, камерни концерти и участия в международни фестивали на най-престижните сцени в САЩ. Записвала е
многократно за радиото и телевизията в САЩ, Финландия, Швеция и България. От 2005 г., заедно с известни
български музиканти и Американска фондация за България, създава концертния цикъл "Bulgarian Concert
Evenings in New York" в Генералното консулство на България в Ню Йорк и води организацията на концертите
дванадесет поредни сезона. През последните няколко години пренася музиката от Ню Йорк и в село Ковачевица,
където организира фестивала "Неотъпкана пътека".

Ето какво сподели Лора Чекоратова в специално интервю за рубриката BG СВЯТ.

Дълъг ли беше пътят от София до Ню Йорк? Какво ви накара да изберете живот в чужбина, на хиляди километри
от дома?

Когато заминах през 1992 година, нещата в България бяха много тежки. Светът буквално рухна пред мен. Беше
вълнуващо и имаше надежда, но знаех, че ще отнеме десетилетия, преди да видим някаква промяна. Всички
колеги и приятели се разбягаха. Аз бях амбициозна, исках да съм в най-добрата консерватория на света. Работих
здраво и се насочих към Джулиард, където през 90-те лека полека създадохме цяла колония от българи,
включително световноизвестните Мила Георгиева и Росен Миланов. Средата беше отлична и тя постави началото
на интереса към българската музикална култура в Ню Йорк, първо в академичните среди, след това и
благодарение на дейността на нашата културна общност тук.

Вече над 25 години живеете и работите в САЩ. Какво ви липсва от България?

Много неща ми липсват. На първо място семейството и приятелите ми. Липсва ми и начина на живот в България,
който е по-спокоен, има в него един момент на наслада, който липсва в Ню Йорк, където всички постоянно
бързаме. Аз обожавам София. Мисля, че напоследък столицата ни става все по-хубаво място за живеене. Липсват
ми разходките до Витоша, уикендите в Рила и разбира се, моята голяма любов - село Ковачевица.

Поддържате ли контакт с други българи в Ню Йорк. Какъв е животът на българската общност там?

О, да, в Ню Йорк има голяма българска общност. Поддържаме постоянен контакт покрай концерните вечери,
които организираме вече повече от 17 години и които са не само културни събития, но и възможности за
общността да се събира редовно. В Ню Йорк има прекрасни българи с невероятни професионални постижения в

Заглавие: Българка в Америка инициира кампания за набиране на средства за читалището в Ковачевица

Дата: 21.01.2022 17:04
Медия: БТА
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бизнеса, медицината, изкуствата. Гордея се с моите сънародници и се радвам че много от тях подкрепят всички
мои инициативи.

А вашият живот какъв е?

Моят живот е типичен за Ню Йорк - работя много, но нещата, с които се занимавам са изключително интересни и
ми дават много енергия. Освен с българската организация в Ню Йорк, работя на още три места - преподавам в
подготвителния клас към консерваторията Манес ( към Ню Скул), артистичен директор съм на една от най-
престижните организации за млади музиканти "Салон на виртуозите" и същевременно развивам дейността на
моята фондация в България "Неотъпкана пътека". Често имам и концерни изяви и пътувания. Участвам и в
различни семинари и конференции. По време на пандемията целия този живот се прехвърли онлайн.

Родителите ви са инженери, а вие музикант. Как пламна любовта към музиката?

Моят баща е много музикален и е свирел на пиано до консерватория. В казармата се среща с бащата на Васко
Василев, приятели са и до днес. Бащата и майката на Васко, и двамата са музиканти, откриха, че имам качества и
абсолютен слух и ме насочиха към музиката.

Вие сте съосновател на поредицата "Български концерни вечери в Ню Йорк". Разкажете ни за тази инициатива.

През 2005 година в Ню Йорк имаше млад и енергичен генерален консул - Антон Карлов. Заедно с видни български
музиканти тук - Павлина Доковска и Стефка Евстатиева - организираха кампания за набиране на частни дарения
за закупуване на роял в консулството. Включих се и аз заедно с моя съпруг цигуларя Георги Вълчев. Парите се
събраха за нула време. На следващата година направихме организация, като привлякохме много колеги от
Джулиард и другите консерватории в Ню Йорк. Създадохме традиции, които развиваме и до днес. В Ню Йорк няма
български културен център, използваме залата на консулството, както и други зали като Карнеги (камерната зала)
и различни клубове и други интересни културни сгради, каквито тук има много. Заедно с фондацията на Елизабет
Костова, която работи за българската литература, ние де факт, представляваме един мобилен и гъвкав културен
център. Често работим с други центрове като Чешкия и Полския например, които имат прекрасни сгради и са
много отворени за колаборации.

Имате и друг интересен проект в България - "Неотъпкана пътека". Кога и как се зароди идеята?

Когато се родиха моите деца, започнах да прекарвам летата си в България, за да могат и те да се усетят като
българчета. Но тъй като не мога да бездействам дълго, започнах да мисля за подходяща работа, която да мога да
върша, без да съм физически в България целогодишно. От там ми дойде концепцията за летен фестивал на
необичайно за класическа музика място, който да дава възможност на участващите музиканти да работят
задълбочено заедно и да представят необичайни програми на уникално място. Започнах да търся място. По съвет
на приятели в Ню Йорк посетих Родопите.

Направихме си едно незабравимо пътешествие. Тръгнахме от Пловдив, оттам отидохме в Павелско, където
летуват нашите приятели Манол Пейков (държавник и издател) и Яна Делирадева (диригент.) Заедно обиколихме
всички села и градчета в Родопите. Накрая стигнахме в Ковачевица.

Като видяхме селото и читалището, веднага разбрахме, че сме намерили мястото. Беше любов от пръв поглед.
После научихме историята на селото, запознахме се с всички. Обадихме се на Мариана Карпатова, мецосопран,
която е от Гоце Делчев и цигуларя Никола Таков, който е в Памплона. Присъединиха се и други съмишленици.
Стъпка по стъпка тръгнахме по нашата пътека. След три години вече можем да кажем, че сме се установили и е
време да разширяваме дейността си - в момента водим кампания за набиране на средства за реставрация и
поддръжка на читалището в Ковачевица.

Лятото ще стартираме и програма за развитие на благотворителността, чрез музика, при най-младите. Мариана
организира лагер по хорово пеене, а децата изнасят концерти в домове за сираци и възрастни хора. Отделно
правим и образователни концерти. Важно е класическата музика да стане редовна част от живота на хората в
малките населени места. Публиката е много музикална и сърдечна. В България има много потенциал, от нас
зависи да го реализираме.

Популярни ли са, ценени ли са българските музиканти по света?

Ценени са, разбира се. В неделя сме в Метрополитан опера на рецитал на Соня Йончева. Росен Миланов
дирижира четири престижни оркестри, Добринка Табакова е един от най-търсените композитори. Списъкът от
български музиканти на световната сцена е безкраен. Това е един безценен ресурс. Много от нас редовно работят
и за България. Не забравяйте, че организациите и тук, и в България, които направихме, са създадени и работят на
доброволни начала, правим го, защото е важно и защото виждаме, че се цени и има бъдеще.
/МГ/

Заглавие: "Сиринце в небето" – чудна изложба в Апелативен съд – Варна

https://www.moreto.net/novini.php%3Fn%3D453085%26c%3D15


Радост, усмивки и еуфория във Варненския апелативен съд! В арт-салона на школата за изкуства "Дедал",
разположен в съда, вече е разгърната втората самостоятелна изложба на Павел и Симона Тотеви, съобщават от
там за Moreto.net и добавят, че "сиринце" не е правописна грешка. 
11-годишните таланти са най-младите автори в голямото семейство на художествено ателие "Дедал". В чудна
приказна изложба те представят 34 свои картини и още толкова – допълнително изработени в резултат на
творчески устрем. Освен че са създадени с много радост и забавления, рисунките носят точно тези емоции на
зрителя. Пред нас се разкрива пъстър животински свят с игриви кученца, котки, птички, лами и лисички. Младите
майстори на четката доказват не само, че притежават талант, но и че развиват дарбата и уменията си, с неуморен
труд, отдаденост и желание. 
Брат и сестра Тотеви бяха приветствани от името на съдиите и съдебните служители от съдебния администратор
Ани Бъчварова. 
Името на изложбата е по едноименната творба на Павел – две полегнали мишлета са вперили замечтан взор в
планета с формата на "сиринце" тип швейцарско, някак напомняйки ни Малкия принц. 
Палаво коте, след като е полудувало и направило куп бели, е заспало насред разхвърляната коледна украса. В
детството ни връща и една "сюрия" Снежковци, които се спускат по заснежена пързалка. Бял Мечун и син делфин
не просто плуват във водата, но сами стават дом...
Произведенията на Пав и Сим можете да разгледате на 5-ия етаж на Съдебната палата до 20. февруари или
онлайн: http://pavisim.dedalmedia.org/. 
Ако желаете да притежавате някоя от творбите, свържете се с екипа на школата:
https://www.facebook.com/dedal.school/ или на телефон 0883469369.
А във Фейсбук страницата на "Дедал" можете да видите възможностите за обучение по различните специалности: 
Екипът на школата работи безвъзмездно и напълно доброволно с образователна и културна цел. Основни
принципи са творчеството, науката, добрата култура, доброволчеството и отговорността. Всеки участващ в
процесите на школата приема тези принципи. 
Можете да допринесете за развитието на изкуството на Дедал, чрез дарение по банкова сметка:
Сдружение ШИДМНП Дедал
BG78UNCR70001519764111
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД
и в международната платформа Globalgiving тук. 

Група майки, обединени в групата "Добрич – заедно можем всичко" в социалната мрежа, направиха вчера – ден
преди Деня на родилната помощ, дарение на Отделението по неонатология на Многопрофилната болница за
активно лечение, сподели за Про Нюз Добрич Светлана Желязкова. Те предоставиха дрешки, обеялца,
чаршафчета, пелени, памперси, шишенца. Някои от нещата са нови, а други са ползвани от бебетата им, но са
изключително запазени. Жена, която изработва комплекти чаршафчета за бебета, също се присъединява към тях.
Тя обаче ги прави в момента и ще ги дари на по-късен етап.

Майките поздравяват с Бабинден работещите в Отделението по неонатология и АГ-отделение, които са се грижили
и с много любов и професионализъм и за техните новородени рожби. Пожелават им да са живи и здрави, все така
усмихнати и лъчезарни.

Групата "Добрич – заедно можем всичко" е създадена през декември миналата година. В началото е чат между
няколко майки, но преди два дни прераства в група и вече членовете й са около 50. Сред инициаторите освен
Светлана Желязкова са Калина Маринова, Мирослава Атанасова, Мирослава Георгиева, Ивет Димчова.

Целта ни е да помагаме на когото можем с каквото можем, сподели Желязкова. Тя обясни, че към групата могат
да се обърнат както хора, които имат нужда от подкрепа, така и такива, които искат да помогнат. Една от първите
им каузи е да помогнат на дядо Йордан от Варна, който бедства и чиято нелека съдба стана популярна в
социалната мрежа. За него майките събрали дрехи, но когато решили да му ги дарят се оказало, че е в болница и
ще направят това след като бъде изписан. Членуващи в групата са подготвили и необходимото за посрещане на
бебето си за жена, която предстои да роди след около два месеца. В момента планират да проведат кампания, с
която да подпомогнат за бала абитуриенти от социално слаби семейства.

Светлана Желязкова поздравява и благодари и на всички други майки, които са се присъединили към групата
"Добрич – заедно можем всичко" и които са включват в реализирането на каузите.
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Заглавие: Майки от Добрич направиха дарение на Отделението по неонатология
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Прегледи: 108

Мениджърският и управленски екип на магазин "ТЕХНО ДЕ Маркт" в град Казанлък с благотворителен жест за
мъжкия тим на ФК "Розова долина". Дарени бяха екипировка за официалните мачове на отбора и бяла техника за
сервизната база на клубния стадион "Севтополис".

Стефка и Кристиян ще продължат добрата кауза и корпоративна политика за насърчаване на спортните успехи!

Предстои и жест от сърце за местния клуб по волейбол, като този път детската школа ще бъде дарена.

Адмирации за подобни ценители, които само може да са пример за казанлъшкия бизнес!

Мисията изпълнена! – похвалиха се от пернишкото село Драгичево, пред zaPernik.com.

Става въпрос за инициативата, която бе поддета за ремонт на Инфекциозно отделение на пернишката болница
МБАЛ "Рахила Ангелова". Средставта за това в размер на 1750лв. бяха събрани от благотворителен базар,
организиран в Драгичево във връзка с коледните празници.

"Ремонтните дейности на един от кабинетите, за които медиците в отделението сами избраха да бъдат
оплзотворени парите, завърши. Дарихме и така нужните 25 балон маски.
Благодарим на всички хора с добри сърца, които се отзоваха на тази благородна кауза. Благодарим и на нашите
ангели в бели престилки, които дори в тези тежки за цялото общество времена, се борят за здравето и живота на
всеки един пациент, рискувайки собственото си", каза пред сайта ни кметът на село Драгичево Виктор Викторов.

Ето как изглежда сега ремонтираната стая:

От Локомотив Пловдив обявиха, че клубът ще се включи в благотворителност. "Смърфовете" ще събират средства
за тригодишното момиче Есин Халибрям, което се нуждае от трансплантация на стволови клетки.

Необходимата сума за това е 120 000 евро, като за целта от клуба пускат на търг мачови фланелки на Бирсент
Карагарен и Димитър Илиев, подписани от всички футболисти и треньори.

Dsport е и във Viber! Присъединете се и бъдете преди всички

Заглавие: Дарение за "Розите" от голяма верига магазини за домакински уреди
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24rodopi.com/Кърджали

Гражданите също могат да дадат предложения за подпомагане на нуждаещи се деца със събраните в кампанията
"Да подарим надежда за Коледа" 33 788 лева и 53 стотинки.

Припомняме, че благотворителната кампания под патронажа на областния управител на Кърджали управител
Даниел Делчев стартира в началото на декември. Тя е в подкрепа на деца и младежи с физически увреждания и в
неравностойно социално положение.

"Нуждаещите се деца ще бъдат определени от комисия, съставена от експерти на Българския червен кръст,
Агенцията за закрила на детето, социалните служби в областта и други ресорни институции, задължително с
участието на представители на медиите. Освен институциите, гражданите също могат да дадат предложения за
подпомагане на деца и младежи с увреждания, нуждаещи се от спешно лечение или намиращи се в тежко
социално положение", заяви Даниел Делчев.

Запитвания за такива деца са изпратени и до седемте кметове на общини в областта.

Подпомогнатите деца и младежи и сумите, които те са получили, ще бъдат обявени в началото на февруари.

Близо 175 хиляди лева са събрани в последните години в кърджалийската кампания, като "Да подарим надежда
за Коледа'2021" е от най-успешните.

Както писахме в началото на годината, събраните близо 2000 лева от проведения Коледен благотворителен базар
в Драгичево ще отидат там в МБАЛ "Рахила Ангелова". И по точно за ремонт на инфекциозното отделение на
пернишката болница.
Парите трябваше да бъдат оползотворени за извършване на ремонтни дейности в един от кабинетите на
отделението, който се нуждае от спешен ремонт. Намеренията бяха и да бъдат закупени и 25 бр. балон маски за
нуждите на отделението

Днес всичко това е факт. Организаторите на базара могат да се похвалят с добре свършената работа.

Ремонтните дейности на един от кабинетите, за които медиците в отделението сами избраха да бъдат
оползотворени парите, завърши. Дарени са и така нужните 25 балон маски.

Адмирации за всички, които се включиха и в базара и в ремонта на кабинета. Добро доброто е заразно

Международният младежки център, Фото "Узунови" и старозагорски фотографи организират благотворителна
изложба и онлайн търг в подкрепа на каузата "С Диди съм за крачка напред".

Благотворителната изложба е поредната инициатива, имаща за цел да подпомогне възстановяването на младата
старозагорка Дияна Митева, която пострада тежко при пътен инцидент през месец октомври м. г.. Зад идеята на
фотографа Димитър Узунов, застанаха негови колеги и съмишленици, както и екипът на Международния младежки
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център.

В рамките на седмица и половина, старозагорци ще имат възможността да подкрепят благотворителната
кампания като си закупят фотографии от изложбата, която ще бъде на следните места: - От 22-ри до 23-ти януари -
на площада пред Община Стара Загора; от 24-ти до 28-ми януари - във фоайето на Община Стара Загора и от 29-
ти до 30-ти януари - на площада пред Община Стара Загора. Там ще има и кутии за дарения.

Паралелно с благотворителната изложба ще се проведе и онлайн търг на официалната страница на кампанията
"С Диди съм за крачка напред", следния адрес: https://www.facebook.com/sDIDIsum.

Фотографите, участници в инициативата, ще предоставят избрани свои творби с начална цена. На 24-ти януари на
официалната страница на кампанията ще бъдат публикувани фотографиите и ще бъде даден старт на търга. Там
ще бъдат оповестени и условията за участие в наддаването.

СНЦ "Дунавско сияние" се включва в животоспасяващата кампания за Андриан / Анди/, който е с тумор в мозъка и
се нуждае от средства за лечение и рехабилитация. Основният двигател на кампанията е неговата сестра –
Камелия Георгиева, която е организирала специална група във Фейсбук: "Да помогнем на Анди". Тя лично прави за
каузата вкусни меденки, които всеки може да закупи чрез групата.

СНЦ "Дунавско сияние" ще поръча "Меденки за Анди", които ще бъдат раздавани на 14 февруари пред Дървото на
влюбените, заедно с традиционните послания за любовта и приятелството.

Всеки, който има желание и възможност да помогне, може да го направи и на дарителската сметка за Андриан:

Дарителска сметка: BG67UBBS80021024739450,

титуляр: Гергана Ангелова Пометкова

основание: Лечение на Андриан Георгиев Кънчев

Близо 4 месеца след катастрофата, която преобръща живота на Ивайла Титова, тя успя да се изправи. "Радваме
се, че може да споделим с вас добрата новина за това борбено момиче. Тя направи вече първите си стъпки с
помощта на своите близки. Опитва вече и сама да прави по няколко крачки. Ивайла е все още много слаба и всяка
крачка за нея изисква сериозно усилие, но тя не се предава и напредва стъпка по стъпка", написаха нейни
познати в социалната мрежа.

И призоваха подкрепата за Ивайла да продължи. Момичето благодари на всички, които откликнаха и дариха
средства, така бе събрана част от необходимата сума за рехабилитацията на момичета.

Не спирайте да подкрепяте Ивайла, гласи призивът.

Животът на 23-годишната Ивайла Титова от Строево се преобръща на 22 септември м.г, докато пътува към
работното си място и катастрофира. Тежкият пътен инцидент става на излизане от селото. Близо час е нужно на
пожарникарите да разрежат колата и извадят от нея Ивайла. Тя е приета в болница с множество фрактури,
прекарва 28 дни в кома.

Точно на Никулден момичето е изписано от болничното заведение. Тя обаче не може да върви и е на легло .
Засегната е цялата дясна страна. Според лекарите Ивайла има 80 процента шанс да се възстанови, за това обаче

Заглавие: СНЦ "Дунавско сияние" се включва в животоспасяващата кампания за Андриан / Анди/, който е с
тумор в мозъка

Дата: 22.01.2022 10:21
Медия: Русе инфо

Заглавие: Чудо: След зверска катастрофа и 28 дни в кома Ивайла проходи

Дата: 22.01.2022 10:30
Медия: Марица

https://rousse.info/%D1%81%D0%BD%D1%86-%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%81%D0%B8%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%B5-%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B2%D0%B0-%D0%B2-%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE/
https://www.marica.bg/region/maritsa/chudo-sled-zverska-katastrofa-i-28-dni-v-koma-ivayla-prohodi


е нужна дълга рехабилитация.

Семейството няма средства, с които да заплати за рехабилитатор и клиника, в която да се лекува Ивайла.
Момичето живее с майка си, която не може да работи, тъй като трябва да се грижи за нея.

Банкова сметка -ОББ
Титуляр:Ивайла Георгиева Титова
IBAN: BG07UBBS 8002 1091421240

Със събраните пари Благоевград ще се сдобие с парк от японски вишни

Базарът с кауза и днес отваря врати, само че поради студа ще започне работа в 12.00 часа, съобщиха
организаторите. Със събраните от базара пари, да припомним, ще се направи парк от 100 прекрасни японски
вишни. Цената на едно дърво е около 90 лв. Само от базара са събрани около 2 512 лв., поне още 1 000 лв. ще
бъдат дарени от друго сдружение за целта. Това означава, че трябва да се удвои сумата, с която се разполага сега
в двойно по-кратък срок. За целта, освен базарчето, което ще продължи дейността си, организаторите ще
разширят кампанията и с други дейности. Всеки, който иска да закупи фиданка на свое име, може да дари 100 лв.
на банковата сметка на сдружението - 90 лв. за фиданка и 10 лв. за камъче с надпис. Надписът ще съдържа името
на дарителя и името на дървото (примерно "Надежда", "Благодарност", "Любов" и т.н., като идеята е да е
добродетел или ценност. В основание за превода напишете "Дарявам фиданката "желано име за дръвчето" от
името на: вашите имена". Можете да дарите парите и лично в базарчето. Сметка: Получател: Сдружение Кауза
Благоевград IBAN: BG82FINV91501217585427 Засаждането ще се случи най-рано в средата на март след
подготовката на терена. Дати не могат да се кажат с точност, но ще бъдат обявени и всеки, който иска да се
включи, ще може да помогне за засаждането. Базарът е както досега в сградата на стария монопол на ул."Петко
Д.Петков" 12. 

953,20 лв. събра благотворителният базар за Калоян. В съботния студен пазарен ден много хора идваха, за да
дарят средства за лечението на детето. Имаше голям интерес, като местните жители показаха своята подкрепа за
каузата. Положителното беше, че хората идваха специално, за да подкрепят каузата, даряваха средства, без дори
да си закупят или вземат от предложените артикули. В базара по различен начин се включиха редица доброволци
- било с подготовка на продукти за продажба, с осигуряване на материална база, било с труд и съпричастност. До
момента по банковата сметка за Калоянчо са събрани над 12 000 лв., 953,20 лв. от днешния базар, като все още
предстои да се отворят кутиите от търговските обекти. Ако сумата надвиши необходимата от 18 000 евро, ще се
използва за бъдещи процедури. Малкият Коки се нуждае от вливане на стволови клетки. От клиниката Liv Hospital
Ulus в Турция, дават големи надежди за развитието на Калоян подпомогнато с вливките от стволови клетки! Коки е
ученик в трети клас в специализирано училище, диагностициран с ауитизъм и умерена умствена изостаналост,
посещава логопед и специален педагог. Говори малко, но му е много трудно да се изрази и да каже от какво точно
има нужда и какво иска. Дарителска сметка: BG78UBBS80021096684540, при ОББ, Калоян Теодоров Тодоров 
Източник: balkanec.bg 

4-годишната Виолета Джамбазова, която страда от агресивен мозъчен тумор, вече е в болница в Истанбул,
научихме от майка й. Сумата за лечението й в Турция обаче е 51 500 долара. Средствата за 6-те химиотерапии и

Заглавие: И днес базарът за дрехи с кауза отваря врати

Дата: 22.01.2022 12:15
Медия: Благоевград Утре

Заглавие: Проведе се благотворителният базар за Калоян

Дата: 22.01.2022 18:45
Медия: Балканец

Заглавие: Чудесата се случат, 4-годишната душичка Вили вече отваря очи, движи краченца и ръчички

Дата: 22.01.2022 19:11
Медия: Пловдив медиа

https://blagoevgrad.utre.bg/2022/01/22/597790-i_dnes_bazarut_za_drehi_s_kauza_otvarya_vrati
https://balkanec.bg/provede-se-blagotvoritelniyat-bazar-za-kaloyan-53906.html
https://plovdivmedia.com/179180.html


престоя в болницата вече са налични. И всичко това се случи точно за 20 дни! От тотално отчаяние и липса на пари
до ИЗЦЯЛО СЪБРАНА СУМА. "Доброто съществува! Чудеса се случват!", благодарна е майката, която вече няма да
трепери дали ще може да плати следващата терапия. 
Катя КАЗАКОВА
До момента момиченцето е преминало две тежки операции и химиотерапия. 
Семейството й живее и работи в Гърция. В местна болница й е поставена и тежката диагноза, след като получава
припадък. Следват година и половина интервенции, като лекарите не дават големи шансове. Родителите й обаче
не се отказват да търсят възможности за спасението й. Идва и щастлива новина от истанбулска болница – оттам
дават голяма надежда.
За щастие, парите за престоя там са събрани. Сред най-големите дарители е майката на Крис. Кампанията за
набиране на средства за момчето, което страда от болестта на Краб, временно е спряна. Чака се одобрение за
лечение чак в началото на следващата година. Майка му Елена Лазарова обаче решила да не задържат събраните
пари блокирани в сметката му, а да ги разпределят за други спешни случаи на болни деца. Така от парите за Крис
са преведени 20 000 лв. на Вили. Това е най-голямото дарение. Друго голямо постъпление за Вили е от
концертите в Пловдив, организирани от Ивайло Цанков - 4000 лв. Има още едно дарение от 5000 лв. от Димитър и
Цветелина Борчеви от фондация "ДЕТЕлини 8".
Радостната новина от Истанбул е, че Вили като цяло се подобрява. Душичката вече вече отваря очи, а досега това
не се случвало. Движи леко крачета и ръчички, което също не е било досега. Продължава да се храни през
тръбичка към коремчето. Тя не може да се подлага на повече операции, заради състоянието и възрастта й,
поясняват близките й.
"Много важни са рехабилитациите, след приключване на лечението. Те са жизненоважни. За тях също са нужни
средства.", разкриватте. "Вие сте Човеци, Поклон до земята пред вас, добри хора! БЛАГОДАРИМ ВИ!!! Майката на
Вили вече ще диша спокойно!", трогнати са те.
"Чакаме я с нетърпение да си дойде в България, да я напрегръщаме едно хубаво и да й кажем "Добре дошла
вкъщи!"
Дарителска сметка:
BG37UNCR70001524706999
Титуляр: Виолета Светлинова Джамбазова
PayPal: https://www.paypal.com/paypalme/zavioleta
svetlin.jambazov@abv.bg
Група за набиране на средства:
https://www.facebook.com/groups/1064563684305259/?ref=share

Десетки доброволци работят денонощно при минусови температури, за да бъде осигурен нов дом на малката Валя
и нейния баща от кочериновското село Боровец.
Съдбата на семейството трогна стотици, които откликнаха с финансова помощ , чрез платформата на
добротвореца Лео Кадели. Въпреки студа работата на обекта не спира. Рано сутринта в неделя Лео Кадели
публикува снимка, на която се вижда, че голяма част от конструкцията на панелния фургон вече е готова. След като
бяха направени основите, започна монтажа.
"Едно дете трябва да има покрив и образование.После е всичко останало. Има ли тези неща, детето ще бъде
успешно и ние ще се погрижим поне за едното", сподели Кадели.

Новоизграденият временен дом ще представлява панелен фургон с обособена стая, кухня, холче, баня и тоалетна.
Предвидено е да бъде изграден и навес отпред. В понеделник 9-годишната Валя ще празнува своя рожден ден.

Освен доброволците на платформата "Приятели, ПОМАГАЙТЕ-Лео Кадели", в дейностите по възстановяването на
дома активно участва и кметство Кочериново. Служители на общината работят на място, а за всички доброволци е
осигурена храна и подслон. С помощта на градоначалника са осигурени техника, машини и материали за обекта. В
дейностите по осигуряване на нов дом се включи и кметът на село Мламолово, който също участва като
доброволец.

Въпреки изключително студеното време в Боровец пристигат за помощ от цяла България. "Очаквам хора от Русе,
Варна, Пловдив, Търговище и други, които ще пристигнат, за да помогнат за новия дом", сподели Лео Кадели.
Малката Валя ще получи за рождения си ден и обещаното колело, както и безброй други подаръци и изненади.

Заглавие: Топлите сърца от ледовете! При минусови температури Лео Кадели и доброволците издигнаха нов
дом на малката Валя от Боровец

Дата: 23.01.2022 11:11
Медия: Вестник Вяра

https://viaranews.com/%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%81%D1%8A%D1%80%D1%86%D0%B0-%D0%BE%D1%82-%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B8-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%B2/


20-годишният национал по биатлон Благой Тодев реши да продаде на търг златния си медал от европейското за
младежи, който спечели в Поклюка по-рано тази седмица.

Причината - момчето от Банско иска да помогне на своя съгражданка, която е медицинска сестра. Тя се бори с
коварна болест.

Ето постът на Тодев:

Продавам медала си от Европейското първенство за кауза!

Банковата сметка ,на която можем да даряваме е:

Първа Инвестиционна Банка

Титуляр на сметката:

Недялка Христосова Гълъбова

IBAN: BG21FINV915010BGN08DFQ

BIC:FINVBGSF

Основание за дарение:Дарение за Нели

Дарителска сметка в евро:

IBAN:BG67FINV91501017594492

BIC:FINVBGSF

От осем години се борим детето ни да проговори, да може да комуникираме с него и да махнем памперсите.
Надяваме се да успеем да съберем 24 000 евро, за да заминем в Турция, където лекарите дават надежда, че
мечтата ни синът ни да говори, ще се сбъдне. Думите са на Димитър Станев – баща на 8-годишния Марти от
Пловдив. Малчуганът е с диагноза аутизъм и неразвита експресивна реч.

Марти всъщност е роден здрав. Когато е на година и осем месеца, е започнал да говори. Казвал е едно и двусрични
думички, като: "мама", "баба", "кака". Разбирал е всичко, което му се говори и се е развивал нормално за възрастта
си. След третата задължителна ваксина обаче животът на семейството се преобръща. Марти спира да говори и
започва да не може да контролира физиологичните си нужди. "След третата задължителна ваксина Мартин спря.
Това е наше мнение за ваксината. И на две години и половина му поставиха диагнозата. Казвам, че това е наше
мнение. Лекарите винаги ще отричат. Ние сме говорили с професори и те ни казват: "Може да е на един милион, но
се случва", споделя бащата.

В момента 8-годишното момченце все още ходи с памперс, не може да говори изобщо, а разбира почти всичко,
което му се казва. "Не всичко разбира, но при ясни и точни изречения, изпълнява", казва още Димитър. И той, и
съпругата му са обнадеждени, когато разбират, че за това заболяване има лечение. Още повече, че Марти е
тяхното единствено дете.

От турската клиника са им казали, че първоначално са необходими три вливки на стволови клетки, които ще бъдат
направени през 4 дни. В южната ни съседка детето ще бъде консултирано с различни специалисти, между които
невролог и логопед. Общата сума за престоя там е 24 000 евро, които родителите Димитър и Краси Станеви от

Заглавие: Биатлонист продава на търг златния си медал, за да помогне на медицинска сестра

Дата: 23.01.2022 11:25
Медия: 24 Часа

Заглавие: 8-годишният Марти се нуждае от 24 000 евро, за да проговори

Дата: 23.01.2022 12:37
Медия: Телеграф

https://www.24chasa.bg/sport/article/10707124
https://telegraph.bg/bulgaria/8-godishniiat-marti-se-nuzhdae-ot-24-000-evro-za-da-progovori-34918


Пловдив не могат да си позволят. В семейството работи само бащата. Майката е ангажирана с грижите покрай 8-
годишния малчуган, който до обяд ходи на училище в район "Южен" в Пловдив, а следобедите посещава Дневен
център за деца с увреждания.

В помощ на Марти от около два месеца във Фейсбук стартира страничка "Надежда за Марти", в която хора даряват
скъпи на сърцата им вещи на благотворителни търгове. "До момента сме събрали 10 000 евро, но трябват още",
казват родителите. "Това е сума непосилна за семейството. Скромни хора, трудолюбиви и възпитани. Не ми се
мисли какво е на тези родители да знаят, че има лечение и същевременно да нямат финансовата възможност да
помогнат на детето си. Това са 24000 евро! Яд ме е, че за едни хора това е само часовникът, който стои на ръката
им, това са няколко модерни уреда или телефона. Не искам да съдя никого! Просто си давам сметка, колко сме
станали комерсиални всички ние. Вълнуват ни скъпи предмети, луксозни коли, а не си даваме сметка, че можем
да дадем НАДЕЖДА и ЖИВОТ на едно дете!", пише във Фейсбук страницата за Марти близка на семейството.

Дарителската сметка на Марти в УникредитБулбанк:

IBAN: BG24 UNCR 7000 1524 6249 77

За Мартин Димитров Станев

Нели Колева 

Комедийният актьор Китодар Тодоров и още десетки известни личности ще се включат в първия по рода си
благотворителен гейминг спринт на движението #гудгейм. Той ще се проведе в рамките на 72 часа и целта е да
бъдат събрани 30 хиляди лева в подкрепа на българското образование.

Инициативата на компанията TDB Play ще започне в 00:00 ч. на 29 януари и ще продължи до 23:59 ч. на 31 януари.
Тя ще се излъчва на живо във Facebook страницата на TDB Play и ще включи много популярни фенове на
видеоигрите. Цялата програма може ще намерите на сайта на компанията.

Събитието ще предложи разнообразна програма, съобразена с различните интереси на аудиторията. По време
на 72-часовия стрийм публиката ще има възможността да се запознае с над 30 интересни гости и да се наслади на
любопитно съдържание, което ще включва игри за разпускане (casual) и състезателни игри (esports), настолни
игри, автомобилни състезания и други.

Зрителите ще имат възможността да научат любопитни неща от света на гейминга и да чуят историите на някои от
най-изявените създатели на игри. По време на стрийма художници от български гейм студия ще рисуват на живо, а
известни личности ще могат да се състезават с някои от най-добрите във видеоигрите.

Благотворителният спринт ще бъде открит от обичания комедиен актьор и запален геймър - Китодар Тодоров и
KITOGAMING с 8-часов стрийм на популярната игра DOTA 2.

Благотворителният гейминг спринт се организира от #гудгейм в подкрепа на проекта "Prepodavame.bg" на "Заедно
в час", които се стремят да подпомагат българските учители и да предоставят достъп до качествено образование
за всяко дете. #гудгейм е благотворително движение, което цели да обедини хората и организации с афинитет към
видеоигрите, в подкрепа на проекти и значими каузи, свързани с възможности за развитие, достъп до знания и по-
добро образование в България.

"Prepodavame.bg" е първият проект, на който инициативата избра да помогне. Мисията на #гудгейм бе подкрепена
също и от Българския Гейминг Маратон, организиран през декември 2021. По време на четвъртото издание на
Маратона бяха предоставени различни възможности за подпомагане на каузата, чрез които бе събрана сумата от
5055 лв.

Крайната цел на благотворителното движение е да бъдат събрани 30 000 лв. в полза на каузата. По време на
предстоящия благотворителен гейминг спринт ще бъдат предоставени различни възможности, чрез които всеки
съпричастен с мисията на #гудгейм може да подкрепи значимата кауза.

Всеки зрител, направил дарение, независимо от сумата, ще получи подарък от българската гейминг компания
Haemimont Games – тяхната екшън ролева игра Victor Vran.

Заглавие: Известни личности ще събират 30 хил. лв. за благотворителност със 72-часов гейминг спринт

Дата: 23.01.2022 16:20
Медия: Булевард България

Заглавие: Съвместен благотворителен търг в подкрепа на отделението по педиатрия в МБАЛ организират в

https://boulevardbulgaria.bg/articles/izvestni-lichnosti-shte-sabirat-30-hil-lv-za-blagotvoritelnost-sas-72-chasov-geyming-sprint


Добрич. Съвместен благотворителен търг в подкрепа на отделението по педиатрия в МБАЛ организират в Добрич
на 25 февруари, предаде кореспондентът на Радио "Фокус" – Варна. Инициативата е на СУ "Св. Климент
Охридски" в добруджанския град и БМЧК. На търга ще бъде представена гигантска мартеница, изработена в
предходните години от младежи от Добрич.
Събраните средства ще бъдат използват за закупуване на специализирана медицинска апаратура – ЕКГ Холтер,
уред, който осигурява необходимата информация за наличието на евентуални сърдечни проблеми. По време на
благотворителното събитие ще бъдат представени картини и фотографии, дело на ученици на училището по
изкуства, доброволци на младежката организация и местни артисти, и значими за историята на Българския
червен кръст предмети. 
Акцент на събитието ще бъде продажбата на мартеницата с дължина от над 43 432 м, с която през изминалата
година доброволците на БМЧК – Добрич опитаха да поставят световен рекорд на Гинес за най-дълга мартеница,
съобщават от училището. Начало на благотворителната инициатива беше поставено през втората половина на
месец декември 2021 г. 
В рамките на Фермерския пазар в град Добрич доброволците на БМЧК проведоха коледен благотворителен базар.
Общата сума на дарените средства е 510 лв.
Жулиета НИКОЛОВА

Нуждаещи се жители на община Сливен получиха дарения, закупени със средства, събрани от маратон на онлайн
игра.

За трите Центъра за настаняване от семеен тип в града бяха осигурени телевизори, мека мебел и строителни
материали за освежаване на общите помещения и козметични комплекти за децата. Полусираче със сърдечно-
съдово заболяване получи таблет и климатик за отопление на къщата. Осигуряват се средства и за заплащане на
жилищния наем на абитуриент, пълен сирак, който има множество награди от национални и международни
състезания.

Средствата за даренията са събрани от благотворителна кампания, инициирана от известния влогър Константин
Кънев. Той организира Новогодишен благотворителен стрийм маратон, който се състоя на 27 декември 2021 г.
Инициативата представлява няколкочасов онлайн гейминг, в който с игра се включват няколко души. По този начин
зрителите, които имат интерес към мероприятието, което се излъчва на живо по интернет, имат възможност да
даряват средства по различните благотворителни каузи. Дарителската акция се провежда вече няколко години и
се радва на все по-засилен интерес сред обществото.

Благодарности към основния инициатор и двигател на благотворителната акция изказа зам.-кметът Пепа
Чиликова.

"От името на кмета Стефан Радев се радвам да ви посрещна и да ви поздравя за дарителската акция в нашия
град. Ние също се отнасяме с особена грижа и внимание към децата и групите в неравностойно положение.
Разполагаме с широка мрежа от социални услуги, като в момента продължаваме да я доразвиваме. На всички
хора, участвали с дарения, благодаря от сърце. Бъдете здрави и все така съпричастни към грижите на хората!",
заяви още зам.-кметът по време на срещата си с известния влогър. Тя използва случая да поздрави и всички
млади хора, които показват все по-голяма активност в реализирането на благородни каузи.

"Основната ни идея е да покажем и на млади, и на не толкова младите, че играенето на игри, не представлява
единствено стоене пред компютъра, а можем да направим добро за нуждаещите се. Смятам, че децата са
бъдещето и заради това, основно се насочваме към подкрепа на центрове за настаняване на деца в цялата
страна", заяви на свой ред влогърът Константин Кънев. По думите му до момента са събрани около 20 хил. лв.,
които ще бъдат разпределени за нуждаещи се хора от Сливен, Русе, както и за приют за бездомни животни.

Осъществяването на дарението се извърши с подкрепата на Община Сливен и Местната комисия за борба с

Добрич на 25 февруари

Дата: 24.01.2022 09:41
Медия: Информационна агенция "Фокус"

Заглавие: Средства от благотворителна онлайн игра – в подкрепа на нуждаещи се жители от община Сливен

Дата: 24.01.2022 09:50
Медия: Новината

http://www.focus-news.net/news/2022/01/24/2929949/savmesten-blagotvoritelen-targ-v-podkrepa-na-otdelenieto-po-pediatriya-v-mbal-organizirat-v-dobrich-na-25-fevruari.html
https://novinata.bg/regiona/sredstva-ot-blagotvoritelna-onlayn-igra-v-podkrepa-na-nujdaesthi-se-jiteli-ot-obsthina-sliven/


противообществените прояви на малолетни и непълнолетни.
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Исперих - музей - кампания
Дарителска кампания на снимки, документи и предмети, свързани с електрификацията на Исперих обяви музеят в
града
Исперих, 25 януари /Садет Кърова, БТА/
Дарителска кампания под надслов "Исперих в модерния свят" обяви Историческият музей в Исперих.
Инициативата е по повод 80-годишнината от електрифицирането на града, съобщиха от културната институция.
Екипът на музея призовава всички исперихчани, които са запазили снимки и документи, свидетелстващи за
електрифицирането, както и предмети, работещи с електричество от 20 век, да ги дарят на музея.
Най-интересните експонати ще бъдат подредени в изложба "Исперих в модерния свят", която ще бъде открита
през ноември, когато градът за първи път е "светнал".
Въпроса за електрификацията на Исперих е поставен за първи път за обсъждане пред Исперихския общински
съвет през 1934 година, разказа за БТА Благовест Банчев, уредник в отдел "Нова и най-нова история" в
Историческия музей в града. 
След десетдневно обсъждане е взето решение да се започне електрифицирането на Исперих и е гласуван
необходимия кредит. Впоследствие обаче заради критики и недоразумения, породени от някои общински
съветници, инициативата е изоставена, но не след дълго въпроса е повторно поставен за разглеждане от местния
парламент, разказа Банчев. Той посочи, че през 1940 година е доставена чрез държавата необходимата за
уличната инсталация медна жица - 4000 килограма. Назначена е комисия за спазаряване и закупуване на
материали, необходими за направата на десеткилометрова мрежа.
Тогавашният общински кмет Петър Мицков и народният представител Петър Грънчаров са командировани до
градовете Ямбол, Стара Загора и Ботевград, за да посетят заводите за производство на мотори, динамо, табла и
генератори. За ускоряване процеса на електрифициране се предвижда ползване на временна трудова повинност,
посочи уредникът.
Година по-късно се закупува мотора за електроцентралата, а през 1942 година започва инсталацията на мотора,
мрежата и трансформаторите. Уличната мрежа и трансформаторните постове са готови, моторите са
инсталирани, частните инсталации са направени, получен е наряд за трансформаторното масло. В началото на
ноември същата година протичат последни приготовления преди окончателното пускане на електромотора.
Настъпва дългоочаквания ден - 9 ноември, денят в който електромотора е пуснат в действие.
Благовест Банчев отбеляза, че годината 1942 за исперихчани се оказва предел между тъмното минало на
мижавите фенери и газовите лампи и светлото бъдеще на електрическата енергия и прогреса, които вървят ръка
за ръка. Днес, 80 години по-късно ние можем да оценим значимостта на електроснабдяването на Исперих за
културното и материалното въздигане на населението, допълни уредникът в музея.
/ММ/ 

Собственикът на верига магазини "Роксан" ще съдейства на дарителската кампания, като постави 9 кутии за
дарения в своите магазини. Те се намират в градовете Своге, Самоков, Берковица, Сливница, Радомир и
Бенковски. Разкрита е и банкова сметка за набиране на средства: BG28 UNCR 7000 15247345 15, титуляр
Радостин Петров Лалов, Уникрединт Булбанк гр. Своге. 
Източник: balkanec.bg 

Заглавие: Дарителска кампания на снимки, документи и предмети, свързани с електрификацията на Исперих
обяви музеят в града

Дата: 25.01.2022 08:49
Медия: БТА

Заглавие: Подкрепа за семейството, останало без къща след пожар в Габровница

Дата: 25.01.2022 09:44
Медия: Балканец

Заглавие: Къща и оранжерии изгоряха до основи в Драганово, селото събира средства да помогне на
пострадалите

Дата: 25.01.2022 14:16
Медия: Вестник Седмицата

http://www.bta.bg/bg/c/BO/id/2560818
https://balkanec.bg/podkrepa-za-semeystvoto-ostanalo-bez-kashta-sled-pozhar-v-gabrovnitsa-53929.html
https://www.regnews.net/news/16431129641409/kashta-i-oranzherii-izgoryaha-do-osnovi-v-draganovo-seloto-sabira-sredstva-da-pomogne-na-postradalite


Целият живот на Георги Томов от Драганово бе изпепелен тази сутрин и сега цялото село се опитва да помогне на
останалите без покрив. Огънят лумнал около 5 часа сутринта първо в една оранжерия, но бързо се прехвърлил на
верандата и обхванал цялата къща. Три пожарни се борили със стихията, но всичко заминало в пламъците –
оранжериите в двора, покривът, покъщината. За щастие поне няма жертви и пострадали.

Имотът е на 66-годишния Георги Томов, който се занимава с отглеждане на цветя. Продава ги по пазарите в
областта. Съпругата му работи в чужбина. Имат двама сина, единият живее отделно също в селото. Миналата
година пак имало инцидент в една оранжерия на Томов. Тогава избухнала бутилка с газ, но щетите били малки.
Сега обаче огънят не пощадил нищо. Вероятно е тръгнал от ел. инсталацията, тъй като сега оранжериите се
отопляват на ток.

Имотът не е застрахован и човекът трябва да започне от нулата, а къщата не подлежи на възстановяване. Поне на
първо време има къде да се подслони, защото синът му има своя къща в Драганово и може да прибере баща си.
Но въпреки това ще има нужда от помощ и съселяните му са организирали благотворителна акция за набиране на
средства, разказа кметът Светослав Иванов.

Сметката, по която може да се приведат средства е в "Райфайзен Банк"

IBAN:BG18RZBB91551005097549

BIC:RZBBGSF

Мариола Минчева Томова

Акция по кръводаряване организират днес в Стамболийски. Екип на Районния център по трансфузионна
хематология в Пловдив ще бъде в спортната зала в града между 9.00 и 12.30 ч. 

11 доброволци от Варна се включват в дейностите на различни организации, за да подпомагат ежедневната им
работа, чрез проект на Сдружение "За теб" по програмата "Европейски корпус за солидарност". Това обяви за
Радио Варна Мирела Александра Захариева, от сдружението.

Младите хора ще работят в продължение на една година в дейности свързани с младежко включване,
неформално обучение, социалната сфера, спорт, култура и изкуство, както и международни отношения.

Четирима младежи ще работят във Фондация SOS Семейства в риск, където ще съдействат за дейностите на
организацията. Трима ще бъдат в Скейт клуб Варна, като ще организират събития в младежки център "Хале 3". Ще
се занимават и с фотография, видеозаснемане, видео обработка и създаване на съдържание за социалните
медии и мрежи.

В Спортен клуб по футбол на маса "Джа-Ра" един доброволец ще води тренировки за деца и младежи, ще
поддържа комуникация с партньорите и ще подпомага популяризирането на дейностите.

Икономически университет-Варна също приема младеж и той ще е ангажиран в отдел "Международно
сътрудничество". Той ще консултира студентите по програма "Еразъм+" и ще помага с поддържането на каналите в
социалните мрежи, като ще отговаря и за съдържанието в блога на отдела.

Ще има е един доброволец, който ще работи в Сдружение "За теб". Неговата задача ще бъде участва в
комуникационния екип и да популяризира възможностите по програма "Европейски корпус за солидарност" и

Заглавие: Акция по кръводаряване в Стамболийски

Дата: 25.01.2022 14:36
Медия: Пловдив Прес

Заглавие: Младежи от Варна се включват в дългосрочна доброволческа инициатива

Дата: 25.01.2022 15:47
Медия: Радио Варна

https://www.plovdiv-press.bg/2022/01/25/%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE-%D0%BA%D1%80%D1%8A%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%B2-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA/233598/
https://bnr.bg/varna/post/101591363


младежката мобилност.

Един доброволец в неравностойно положение ще подкрепи дейностите на арт-социалната работилница Място ЗА
ТЕБ и ще се включи в творческите ателиета за деца и младежи в неравностойно положение.

Целите на проекта са да бъде стимулирано активното включване на младежта в дейности по интереси и да бъде
подкрепен преходът от образование към заетост.

Снимките в публикацията са на Сдружение За теб. 

Пловдивският футболен клуб Лион 2017 организира благотворителен детски турнир в подкрепа на второкласника
Живко Георгиев, който има нужда от помощ. Състезанието ще е на 13 февруари от 9:00 часа в зала "Бъдеще" и в
него ще се включат много отбори от Пловдив и региона, научи Plovdiv24.bg.
Турнирът е за деца, родени 2014 и 2015 година.
"Идеята се роди, когато от ваши новини научихме за злощастната съдба на малкия Живко Георгиев. През
декември по инициатива на родители на наши деца от клуба решихме да направим коледна изненада за малкия
Живко и лично да се срещнем с него и майка му. Коментирахме идеята с други футболни школи за благотворителен
турнир по футбол и много отбори на момента ни подкрепиха", заявиха от ръководството на ФК Лион 2017.
Участници в турнира ще бъдат отборите на ФК Пловдив Сити, Велд, Ботев 2002, Шипка Старс (Асеновград), Тракия
2004, Орлета (Пазарджик), Арда (Кърджали), Левски (Паталеница) и организаторите от Лион 2017. Надпреварата
ще се проведе и със съдействието на БФС - Пловдив и фирма за авточасти "ТаросТрейд". За малчуганите ще има
допълнителни награди, а за Живко - специален подарък.
Ето какво още информираха за нашата медия от ФК Лион 2017:
Вярваме в доброто у хората, и че в поредната ни инициатива ще се включат немалко желаещи да подкрепят
малкия Живко и неговото семейство!
Така турнирът LION winter Cup ще бъде с основна инициатива и кауза в подкрепа на малчугана. Надяваме се чрез
него да разпалим още повече обществото, и да успеем заедно да набавим средствата, необходими за лечението и
операцията на нашия герой!
На 7 години са му направени две операции на двете тазобедрени стави (поради луксации и скъсяване на крачето)
и са му поставени планки, които по-късно са извадени. Поради бързия растеж най-вероятно ще се наложи да се
извършат последващи операции.
Ежедневно Жижко, както го наричат близките му, се нуждае от рехабилитация - множество различни поддържащи
и укрепващи терапии. Към момента той не може да ходи и е в количка.
Умствено е съхранен с леки дефицити. Жижко е ученик вече във втори клас през тази учебна година. Майка му
Весела Георгиева е негов личен асистент (експертно ТЕЛК решение -100 % с чужда помощ) и е неотлъчно до
Жижко и в училище.
Съдбата поставя пред ново изпитание семейство на Жижко, когато наскоро бащата Томи Георгиев, който изцяло
се е грижел за доходите на семейство, губи живота си вследствие на Ковид-19. Жижко има кака и батко, които са
ученици на МГ "Акад. Кирил Попов", отличени с множество грамоти и медали за високи постижения в областта на
математиката и др. науки.
Нека бъдем съпричастни и подадем ръка в този непосилно тежък момент от живота на това семейство и дарим
лъч спокойствие и надежда на малкия голям герой - Жижко.
Банкова сметка: BG10UBBS88881000245399
BIC КОД: UBBSBGSF
Титуляр: Весела Живкова Георгиева
Телефон за връзка: 0888238861 

Дарителска кампания в подкрепа на 12-годишния Христо, който през миналата година получи инсулт и чийто живот
бе спасен от лекари от Отделението по педиатрия на Многопрофилната болницата за активно лечение в Добрич,
се провежда в СУ "Христо Смирненски" в село Оброчище. В учебното заведение е поставена кутия за набиране на
средства. Всеки, който желае да даде своята лепта, може да го направи в работните дни от 8 до 16 часа.

Заглавие: Организират детски футболен турнир в подкрепа на Живко, който има нужда от помощ

Дата: 26.01.2022 16:15
Медия: Пловдив 24

Заглавие: В Оброчище набират средства в подкрепа на семейството на 12-годишното дете с инсулт

Дата: 27.01.2022 12:06
Медия: ПроНюз Добрич

https://www.plovdiv24.bg/sport/1200274.html
https://pronewsdobrich.bg/2022/01/27/v-obrochishte-nabirat-sredstva-v-podkrepa-na-semeystvoto-na-12-godishnoto-dete-s-insult/


Припомняме, че момчето постъпва в болницата на 14 ноември, като състоянието му е изключително критично – с
епилептични гърчове, които лекарите много трудно успяват да овладеят. При обстойните медицински прегледи
става ясно, че малкият пациент е с масивен инсулт. В крайна сметка след дълга битка лекарите от Детско
отделение успяха да спасят живота му.

За Про Нюз Добрич директорът на СУ "Христо Смирненски" Павлина Стоянова сподели, че семейството на Христо
живее в Оброчище, но той е ученик в Центъра за специална образователна подкрепа "Тодор Самодумов" в
Кранево. Възпитаничка на ръководеното от нея училище е сестричката на момчето. По думите на Стоянова Христо
вече е по-добре и се лекува в домашни условия.

Кампанията за набиране на средства в СУ "Христо Смирненски" е организирана от образователния медиатор
Иглика Николова. По думите на директора тя се провежда от около седмица, в кутията средства даряват деца,
учители, родители. Към тях могат да се присъединят и други хора, посочи Павлина Стоянова.

ЗАСТЪПНИЧЕСТВО И ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО

Текстът представя акценти от разговора в поредния епизод на предаването "Властта на гражданите" по
Дарик радио за хората, които променят средата. Водещ е Мария Черешева, гости са Мая Цанева от
сдружение "Безопасни детски площадки" и Румяна Киризиева от сдружение "БГ Бъди активен". 

ЧУЙТЕ ЕПИЗОДА
Как усещате града около себе си? Приятелска среда ли е? Харесва ли ви, грижите ли се за нея? Правили ли сте си
свое място в града? Място, където се срещате с приятели, усещате се като общност, имате общи преживявания,
почивате, забавлявате се. За повечето от нас домът е такова място, но голяма част от ежедневието ни минава в
публични градски пространства. За това как можем да ги превърнем в свои места разказват Мая Цанева от
сдружение "Безопасни детски площадки"и Румяна Киризиева от сдружение "БГ Бъди активен". Интересите и
целите на двете организации да направят околната градска среда по- благоприятна за живот, приветлива и чиста
от замърсяване и отпадъци намират израз в общата им работа в дългосрочната програма "Място България".
Програмата започва през 2017 г. по идея на "БГ Бъде активен" от Пловдив. Румяна Киризиева се връща към
началото, когато са започнали с десет места за млади хора в няколко града в страната. През 2019 г, когато
Пловдив е европейска столица на културата, те насочват общественото внимание към това как хората участват в
живота на града, към културата на присъствие в публичните пространства. През онази година се развива и темата
за отпадъците и общата отговорност на хората за състоянието на града. Румяна пояснява, че отпадъците не са
просто модерна тема, а естествена част от околната среда и ако искаме по-добра среда, трябва да се заемем и
със замърсяването с отпадъци. Мая Цанева също говори за градската среда като общо преживяване и обща
отговорност. Place making или "правенето на място" е понятие и метод за подобряване на градската среда и
активизиране на граждански общности. 

Сдружение "Безопасни детски площадки" започва работа през 2016, като поводът е проблем с конкретна детска
площадка. Мая използва уменията си за комуникация и работа с институции и създава мрежа от родители, които
тя описва като "хора с инициативи и желание да си взаимодействат". Сдружението работи за по-добър достъп до
детските площадки и за разнообразяването им спрямо нуждите на децата и младежите. Мая разказва как
привличат деца и ги насърчават да бъдат активни, да използват достъпните връзки с институции и медии, "защото
те могат да променят света около себе си, стига ние, родителите им, да осъзнаем, че и те имат глас." По
инициатива на сдружението от няколко месеца в 138 СОУ има класна стая на открито. Тя се използва активно
дори и в студените дни и тъй като е направена с усилията на хора от квартала, се пази. Директорът на училището
има планове да постави уреди за фитнес на открито в двора и така да го направи притегателно място за деца,
младежи и възрастни. 
И двете организации са поели и ролята на медиатори между местни общности, общини, институции и
неправителствени организации. Мая и Румяна подчертават, че когато се прави място, е важно местната общност
да го пожелае, да го възприеме като свое, да участва в създаването му и съответно да го пази и поддържа. В
Пловдив има няколко класни стаи на открито, създадени с участието на учениците, а в едно от училищата, което
няма двор, се използва близкият парк, където учениците поправят и боядисват пейките. 
Въпреки че част от общините осъзнават, че е важно и необходимо да чуят желанията и нуждите на гражданите,
взаимодействията им с неправителствените организации невинаги са продуктивни по ред причини: липсва
национална политика за местата за игра и спорт за деца и младежи, детските площадки са еднотипни и
несъобразени с нуждите на децата според възрастта им, а малкото общински средства се използват главно за

Заглавие: "Властта на гражданите": Малко е нужно, за да се активизират хората (аудио)

Дата: 24.01.2022 23:55
Медия: Информационен портал за неправителствените организации

https://www.ngobg.info/bg/news/125458-%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%BE-%D0%B5-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%BE-%D0%B7%D0%B0-%D0%B4%D0%B0-%D1%81%D0%B5-%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82-%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B0.html


поддържане на съществуващите съоръжения. Все още институциите изостават от гражданите в усилията
населеното място да стане по-привлекателно за обитателите му. В този контекст формалните и неформални
граждански инициативи са необходими и ценни, защото те не запълват празнини, а създават умения и отношение. 
Румяна разказва за проект "Активни квартали", който е част от програмата "Място България", а фокусът е върху
създдаване на връзки между основните страни в подобряване на градската среда – общини, неправителствени
организации, общности, институции. Проектът е в началото си и има отворена покана за създаване на мрежа от
участници. Следва обучение, наръчник и планиране на следващи места за правене. 
Румяна и Мая са оптимисти за бъдещето на каузата си, защото виждат способността на гражданските общности да
преобразяват околната среда, да спомагат да се преодолее общата ни инерция от десетилетия, в които
държавата е имала отговорност за функционирането на града. Днес градът е наше споделено преживяване.
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 
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