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Търсят се най-мотивираните, които един ден да създадат следващата компания тип еднорог

Дойде моментът в България да имаме инкубатор по роботика. В него ще влязат млади хора с твърде нисък
възрастов праг: от 14 години нагоре. Организатор на тази инициатива е Професионалната асоциация по роботика
и автоматизация (PARA/ПАРА). Целта е чрез подходящо обучение на младежи с идеи или проекти в сферата на
роботиката, дроновете, IоТ, машинното зрение или изкуствения интелект да достигнат до завършен прототип.

Жури ще оценява проектите и 10 от тях ще бъдат допуснатите за участие. PARA Robotics Incubator в рамките на
шест месеца ще им предостави над 100 часа менторска помощ от инженери, ще осигури достъп до лаборатории и
развойни центрове за прототипиране, ще купи необходим хардуер за проекта, като платки, двигатели, сензори,
управляващи блокове.

Началото

"Идеята се роди покрай годишния доклад за развитието на роботиката. При нас винаги са идвали ученически и
студентски проекти, които да оценяваме. Видяхме необходимост техните усилия да получат подкрепа и решихме,
че е дошъл точният момент за такъв младежки робоинкубатор", разказва Кристиян Михайлов, съосновател, член
на УС и секретар на ПАРА. Кандидатите трябва да имат начални познания по програмиране и интерес към
математиката, физиката и инженерните науки. Необходимо е да представят идея за умни машини, софтуерни
услуги, дигитални близнаци и или нещо в сферата на интернет на нещата. "Каним технологично изкушени млади
хора, които имат някакви познания, желаят да продължат в тази високотехнологична област и са готови да работят
по развитието на своята конкретна идея", гласи поканата на Кристиян Михайлов и организаторите.

Ноу-хау

Менторите, които ще се включат в PARA Robotics Incubator, ще бъдат от водещи компании, сред които FESTO,
Schneider Electric, Vangavis, ABB, Siviko. Същевременно достъп до лабораториите и развойните си центрове в
седем града ще предоставят София Тех Парк, Milara, Центъра за споделени иновации Resonator, MOS Robotics,
Рапид Прогрес, РАИС, Професионалната гимназия по компютърно програмиране и иновации в Бургас, БГ Роботс.
Първият инкубатор по роботика е създаден основно с финансовата подкрепа на Фондация "Америка за България",
Фонда за капиталови инвестиции към ББР, FESTO, Schneider Electric, Vangavis, ФАНУК България. Сред
партньорите са Училищната Телерик академия, Институтът по роботика към БАН, Robo League Bulgaria, АБВ
Академия, Клъстер Изкуствен интелект България. Направление "Дигитализация, иновации и икономическо
развитие" на Столичната община е институционален партньор на PARA Robotics Incubator.

Практически опит

От ПАРА се заемат с инициативата, защото много от младежите нямат достъп до лаборатории, където да развият
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своите идеи и проекти, същевременно на много от тях им липсват и наставници с технически познания.
Менторството е от ключово значение и именно под ръководството на д-р Светлин Пенков и д-р Богдан Георгиев.
18-годишният Виктор Колев спечели първа награда от най-престижния конкурс за млади учени на ЕС – EUCYS. В
цялата страна броят на школите по роботика расте, обучението по роботика също е все по-добре застъпено в
училищата и това става през СТЕМ центровете, които държавата финансира. Животът динамично се променя,
навлизат нови технологии, от които роботите и изкуственият интелект са неразривна част. Младото поколение има
възможност все по-активно да участва в тяхното създаване.

Обучение

Очакванията на организаторите са екипите да направят своите работещи прототипи. Обучението ще се води
онлайн – два пъти седмично участниците ще имат лекции по създаване на продуктов прототип, навигация и
манипулация, машинно зрение, изкуствен интелект и машинно самообучение, дизайн мислене, маркетинг. Десетте
екипа ще са от цяла България и затова ще бъдат предоставени лаборатории в седем града на страната.
Инкубаторът ще помогне за развитието на първите робопроекти и ако те са обещаващи, на следващ етап ще
получат и финансиране.

Ползи

"Младите хора трябва да се срещат с предприемачи и представители на реалния бизнес. Каквото и да сме учили в
училището или в университета, работното място е школата, която има най-голямо значение. Там знанията се
умножават и спояват, натрупва се практически опит", твърди Георги Арабаджиев, съосновател на Giga Automata и
ментор в PARA Robotics Incubator. Според него инкубаторът би бил по-лесна и достъпна платформа за обучения
по роботика, отколкото академичният път би дал. Обучението в него ще даде тласък на бъдещите предприемачи и
специалисти, които може да развият значима технология и да създадат следващата компания тип еднорог. В
момента има достъп до програми и инвеститори от цял свят. Обнадеждаващо е, че в България развитието
продължава с голяма скорост.

Висока летва

От всички, които ще влязат в инкубатора, се очаква висока степен на мотивация. Приемат се екипи, както и
индивидуални играчи. Не се изисква финансово съучастие от участниците. Кандидатстването е до 30 януари 2022 г.,
а обучителната програма започва на 21 февруари и ще продължи до 21 август. На финала ще се проведе демо ден,
на който ще се представят всички екипи със своите постижения. Това е първото издание, но намерението е то да
даде тласък веднъж годишно да се организира такава инициатива.

PARA Robotics Incubator е подходящ за онези, които в ранна възраст са разбрали, че роботиката е забавна и са
тръгнали по този път.

Успехи

В последните години българските младежи са дейни и изобретателни. Те направиха прототипи на градински
робот, робот за разделно изхвърляне на отпадъци, робот за дезинфекция. Добър пример е проектът за сортиране
и подреждане на епруветки с проби. Роботът се научава да разпознава и цветовете, и епруветките в
пространството, свиква да ги поставя на правилното място, разказва Кристиян Михайлов.

УНИЦЕФ започва глобална информационна кампания "Бъди приобщаващ" за подкрепа на децата с увреждания.
Тя е насочена към 240 милиона такива деца по света, съобщиха от организацията. Целта на кампанията, която се
осъществява с подкрепата на Фондация "H&M", е да повиши осведомеността за важността на приобщаването на
децата с увреждания във всички сфери на обществото.

Доклад на УНИЦЕФ от ноември 2021 г. отчита, че при децата с увреждания има 49 на сто по-голяма вероятност
никога да не посещават училище, 41 на сто по-голяма вероятност да бъдат дискриминирани и 51 на сто по-голяма
вероятност да се чувстват нещастни. Според препоръките на доклада, за да се промени тази тенденция, в
обществото трябва да има повече знания и информираност. Пернила Баралт, изпълнителен директор на УНИЦЕФ
Швеция, коментира, че данните сочат, че към децата с увреждания има дискриминация. "Всички трябва да
поемем отговорността да включваме активно децата във важни въпроси за техния живот и техните нужди", заяви
тя.

Диана Амини, глобален мениджър във Фондация "H&M", отбелязва, че децата с увреждания често се сблъскват с
предразсъдъци.
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За да има положителни промени по темата УНИЦЕФ и Фондация "H&M" инвестират в програми за ранно детско
развитие и достъп до услуги за ранно идентифициране и ранна интервенция за деца с увреждания. В България
тази инициатива се осъществява пилотно в общините Нова Загора и Хасково и цели да обхване 400 деца и техните
семейства. Крайната цел е разработване на цялостен национален системен подход, посочват от УНИЦЕФ.

Началото на кампанията "Бъди приобщаващ" съвпада с Глобалната среща на върха за хората с увреждания, която
ще се проведе в Норвегия тази седмица от 14 до 17 февруари.

Източник: bta.bg

Драматичен театър "Никола Вапцаров" - Благоевград е подготвил изключително интересна и наситена със събития
програма до края на театралния сезон.

Още в края на този месец най-гледаният спектакъл на театъра в последните години - "Портретът на Дориан Грей"
по Оскар Уайд, режисьор Стайко Мурджев, тръгва на национално турне в София, Пловдив, Бургас, Търговище,
Шумен, Габрово и Ловеч. Номинираното за три награди Икар и награда Аскеер, представление се радва на
огромен интерес от страна на публиката и се очаква турнето да продължи в още градове преди лятото.

"Портретът на Дориан Грей" по Оскар Уайлд, адаптация Джон О'Конър и Мерлин Холанд, реж. Стайко Мурджев

През м. март се очаква в театъра в Благоевград да кипят активни репетиции на спектакъла "Заровеното дете" от
Сам Шепърд, който ще бъде първата професионална изява на четирима млади творци - режисьора Николай
Йорданов, костюмографа Сияна Пейчинова, хореграфа Емилия Тончева и театроведа Румяна Моллова.

Проектът е финансиран по програма "Дебюти" на Национален фонд "Култура" и Фондация "Лъчезар Цоцорков" и е
пилотен за театъра, който има намерение ежегодно да дава възможност за изява на дебютиращи млади
професионалисти. Премиерата на "Заровеното дете" се очаква през м. май.

През м. май ще бъде и дългоочакваната премиера на "Съмнение" от Джон Патрик Шанли. Почитателите на
театралното изкуство знаят, че режисьорът Стайко Мурджев започна репетиции на световноизвестния шедьовър
на американския драматург в края на миналата година, но поради технически причини се наложи изместването на
премиерните представления. Звездният актьорски състав, в който участват Калин Врачански, Станка Калчева,
Радена Вълканова и Мариана Бонева ще продължи репетиции в Благоевград през м. май и премиерата се очаква
в края на същия месец.

През м. май стартира и един изключително интересен театрален проект на режисьора Неда Соколовска -
"Забелязано в Благоевград" - поредица от пърформанси по документални материали и интервюта на граждани по
теми, които силно ги вълнуват - градска среда, култура, живота в Благоевград и т.н.

Премиерните представления ще бъдат в различни точки на града, а Община Благоевград е дала съгласието и
подкрепата си за осъществяването на проекта, който също е финансиран от Национален фонд "Култура".

Амбициозната програма на театъра показва за пореден път иновативните посоки на развитие на младия му екип
и се очаква новият му репертоар да затвърди мястото на Драматичен театър "Никола Вапцаров" на културната
карта.
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За шеста поредна година Община Елин Пелин организира кампанията "Бебе на годината", в която се награждава
първото родено дете за новата година.

На 14 февруари 2022 г. в Ритуалната зала на Община Елин Пелин се проведе церемонията по награждаването на
първото бебе и всички деца, родени през януари в общината. В празничния ден отец Иван Плещов, предстоятел на
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храм "Св. Николай Мирликийски Чудотворец" в гр. Елин Пелин, извърши водосвет за здраве, като благослови
новородените и техните родители.

Церемонията бе уважена от д-р Мая Луканова, управител на МБАЛ "Елин Пелин" ЕООД, д-р Катрин Крахтова,
управител на МБАЛ "Скин системс" и г-жа Анелия Георгиева, управител на Филиал Елин Пелин – "Общинска банка".

Поздрав към родителите на новородените деца отправи Ивайло Симеонов, кмет на Община Елин Пелин и
председателят на Общински съвет Николай Плещов. Кметът изтъкна последователната политика на общинската
администрация в последните години, свързана с подобряването на средата за живот и реновирането на детските
градини и училища. Той пожела много здраве, успехи и дълголетие на новите жители на общината, израснат като
най-скъпия дар и висока отговорност за техните семейства. Райничка Николова, заместник-кмет на Община Елин
Пелин също поздрави присъстващите гости на събитието с топли послания към рожбите на младите семейства.

Първото изплакало бебе в община Елин Пелин през 2022 г. е малкият Ангел от град Елин Пелин, роден на 1
януари 2022 г. Родителите му получиха почетен плакет от Община Елин Пелин, заедно с много подаръци от
спонсорите на кампанията.

През януари посрещнахме още 8 бебета – Веселин, Ирен, Кристина, Виктор, Антон, Йоан, Михаил и Калоян. Всички
новородени деца получиха подаръци от партньорите на събитието - Общинска банка, ДМ България, Фантастико,
Лидл и Т-маркет.

Подаръците за новородените през м. януари 2022 година бяха връчени лично на родителите от кмета на
общината г-н Ивайло Симеонов, председателят на Общински съвет – Елин Пелин г-н Николай Плещов и от г-н
Богомил Бранков, общински съветник.

Кампанията "Бебе на годината" се реализира с любезната подкрепа на:

Общинска банка, които подариха комплект от 4 бр. сребърни парички на първото родено бебе.
"ДМ – България" ЕООД, дарили за първото родено дете – ваучер на стойност 150 лв. и подаръчни комплекти
за всички родени деца през м. януари;
"Лидл България ЕООД енд ко" КД – дарение в размер на 500 лв., с които се закупиха подаръци за всички
новородени деца;
"Максима България" ЕООД, които дариха подаръчни комплекти;
"Ван холдинг" ЕООД – дарение в размер на 500 лв. – за закупуване на подаръчни комплекти за
новородените;

Церемонията по награждаване на "Бебе на годината" за 2022 година се проведе при стриктно спазване на
въведените противоепидемични мерки. 

Петнайсет значими здравни, социални, културни и еко каузи получиха общо 128 111 лв. от традиционната
дарителска кампания "Избери, за да помогнеш" на "Райфайзенбанк", съобщава БТА.
От създаването на благотворителната инициатива през 2009 г. досега банката, служителите и обществото
помогнаха за реализирането на 298 проекта с над 3,7 млн. лв. От тях над половин милиона лева бяха събрани от
широката общественост благодарение на непрестанно нарастващото доверие в кампанията и оказаната помощ за
повече детски усмивки, по-малко самотни възрастни хора, повече живи традиции и по-зелена България. 
Най-много средства в 13-ото издание на "Избери, за да помогнеш" събраха социалните проекти на Фондация "За
нашите деца" за работа с деца със специфични потребности (25 297 лв.) и "Каритас България" за грижи за самотни
и болни възрастни хора (12 434 лв.), както и здравните каузи на президентството "Българската Коледа" (21 128 лв.)
и на Клиниката по пулмология на ВМА за лечение на постковид усложнения на белите дробове (14 208 лв.). 
В сфера "Култура и образование" най-много средства събра Рилският манастир за работилница за реставрация и
съхранение на застрашена от изчезване книжнина. Най-подкрепената кауза за опазване на околната среда е
инициативата на "Югозападното държавно предприятие" за залесяване на 15 дка гора в Рила, Пирин и Родопите,
и провеждане на часове за екологично възпитание на ученици. 
През 2021 г. "Избери, за да помогнеш" събра финансиране и за проекти на Националния археологически музей,
Фондация "Първите три минути", многопрофилните болници в Монтана и Кърджали, Българския фонд за жените,
"Конкордия България", Фондация "Х. Степич", SOS Детски селища и Природен парк "Шуменско плато". 

Заглавие: Над 128 000 лева набра дарителската кампания "Избери, за да помогнеш" на Райфайзенбанк
Дата: 14.02.2022 23:55
Медия: Информационен портал за неправителствените организации

Заглавие: Краен срок за участие в конкурса за развитие на селски туризъм в Северна България
Дата: 15.02.2022 08:49
Медия: Българско национално радио

https://www.ngobg.info/bg/news/125580-%D0%BD%D0%B0%D0%B4-128-000-%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B0-%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B8%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D0%B4%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE.html
https://bnr.bg/post/101601287/kraen-srok-za-uchastie-v-konkursa-za-razvitie-na-selski-turizam-v-severna-balgaria


15 февруари е крайният срок за участие в Конкурс за финансиране на проекти за развитие на селски туризъм в
Северна България, организиран от Фондация "Америка за България" и партньорски организации.

Каква е целта на конкурса и имаше ли интерес към него?

Темата коментира в "Нашият ден" Юлияна Дечева, програмен експерт културно-исторически и природен туризъм
към Фондация "Америка за България":

"Стремим се проектите, които развиваме, да подпомогнат икономическото развитие на местните общности.
Поехме по този път и това предизвикателство да променим възприятието за Северозападна България, който
първоначално като регион обикновено не се свързва с туризъм, а има огромен потенциал за развитие на такъв.

Настоящият конкурс е в резултат на 2-годишните ни усилия да подкрепяме различни проекти, които имат
насоченост за развитие на природен туризъм като каяци, наблюдение на птици и други подобни.

Този път решихме с конкурса "Развитие на селски туризъм в Северна България" да продължим нашата подкрепа
за проекти в България с фокус в Северна България. Целта е да свърже земеделски производители, ферми,
бизнеси, които се занимават със селски туризъм с туристи, които търсят емоция и преживяване в извън
градски условия."

Очаквана промяна в региона

"Представяме си все повече хора да открият потенциала, който има там. Да има нещо, заради което да отидат.
Всички знаем, че забележителностите са нещо много важно, но те не правят цялостното преживяване. Дейности
като работа и начин на живот във фермата, занаятчийски събития, приготвяне на храна на място с местни
продукти, организиране на регулярни фермерски пазари са част от нещата, които могат да привлекат туристи."

Интерес към конкурса

"Имаше огромен интерес, продължават да идват кандидатури, включително и в този момент. Над 220
предложения са постъпили от всякакви бизнеси, ферми, земеделски производители и семейни къщи за гости."

Чуйте разговора в звуковия файл.

Ученици на Езикова гимназия "Акад. Людмил Стоянов" са единствените стипендианти на Американската
фондация за България от Благоевградска област.

Американска фондация за България отпуска стипендии на ученици с отлични постижения и изявени интереси по
математика, природни науки, чужди езици и изкуства. По програмата се предоставят 10-месечни стипендии за
съответната учебна година на ученици, които участват в конкурс на АФБ.

Учениците Славчо Балабанов от 12 б клас, Яница Димитрова от 12 д клас и Гергана Бойчева от 12 в клас са
единствените класирани ученици от Благоевградска област. Те печелят стипендията в категория "Чужди езици и
хуманитарни науки".

В Основното училище"Иван Вазов" в Харманли успешно заработи информационно студио "В града на Белоногата".

Инициативата е подкрепена по програмата "Ти и Лидл за по-добър живот" в партньорство с Фондация
"Работилница за граждански инициативи". Идеята е децата от да придобиват знания и умения за събиране на
журналистическа информация, реализиране на радиопредавания , обработватне на видео материали..

Студиото вече е обзаведено с микрофони, усилватели, смесителен пулт и друга техника. Специализирана фирма
монтира озвучителна система, а учениците се подготвиха да вземат интервю.

Заглавие: Ученици на Езикова гимназия със стипенди от Американската фондация за България от
Благоевградска област
Дата: 15.02.2022 15:09
Медия: ТопПреса

Заглавие: Харманлийско училище се сдоби с информационно студио
Дата: 15.02.2022 19:09
Медия: Съюз на българските журналисти

https://toppresa.com/269152/%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%B3%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8F-%D1%81%D1%8A%D1%81-%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B5
http://sbj-bg.eu/index.php%3Ft%3D51727


Първото предаване бе посветено на една от историческите забележителности в Харманли- кервансарая от
началото на 16 в, около който е възникнал градът.Друго видео разказва за най-успешно развиващия се спорт в
Харманли- леката атлетика.

В плановете на ученическото студио засега влизат 12 радиопредавания и 12 видеорепортажа. Учениците са
подбрали теми, свързани с историята на града, традиционните занаяти, видни граждани, оставили ярка следа в
развитието на този край, факти и събития от училищния животи постижения на учениците.

Дрехи, спортни и учебни пособия и хранителни продукти за нуждите на семейството на Исус предоставиха
директорът на ОДМВР – Бургас, кметът на Община Айтос, председателят на фондация "Евгений Мосинов" и
ръководството на училище "Атанас Манчев"

"Добрината среща добрина" – в истинността на тези думи се убеди 15-годишният Исус Христов от айтоското
училище "Атанас Манчев", който днес беше звезда сред съучениците си.

Намерил портмоне със 140 лева и дебитна карта преди няколко седмици, живеещият в крайна бедност и
оскъдица Исус без колебание го отнесъл в айтоската полиция и го предал на Нели Георгиева – инспектор от
"Детска педагогическа стая". Дни по-рано тя му подарила обувки, след като видяла, че почти босоног отива на
училище и спечелила сърцето му завинаги.

За благородната си постъпка Исус не очаквал похвала – направил жеста, защото така е научен. Директорката на
училище "Атанас Манчев" Дора Георгиева споделя, че се гордее с постъпката на момчето, което за една нощ се
превърна в пример за подражание на своите връстници.

Множество подаръци, сред които дрехи, обувки, спортни и учебни пособия, както и пакети с основни хранителни
продукти за нуждите на семейството на Исус бяха предоставени от директора на ОДМВР – Бургас старши комисар
Калоян Калоянов, кмета на Община Айтос Васил Едрев, председателя на фондация "Евгений Мосинов" Илияна
Мосинова и ръководството на училище "Атанас Манчев" с директор Дора Георгиева. Четиримата дарители на
нарочна церемония, в присъствието на съучениците на Исус Христов, го отличиха и с поздравителни адреси и
грамоти за благородната постъпка.

Изненадан от подаръците и добрите думи, Исус благодари на всички дарители и скромно заяви, че не е очаквал
толкова внимание и щедрост. Младежът не е предполагал колко изненади го чакат през следващите дни – след
придобитата през медиите популярност за добрината му, от всички краища на България вече пътуват дарения и
храни за семейството му.

Мечтата на Исус е да стане полицай. Поиска снимка с първия истински приятел, подал му ръка в труден момент –
Нели Георгиева от айтоската полиция. Пожела си да промени поне мъничко света към по-добро.

Запознайте се с основните принципи в Дигиталната реклама и научете какви са актуалните съвременни
тенденции. 

Обучителните сесии ще се проведат онлайн на 23 и 24 февруари от 17:00 ч и включват: 

Лекция 1: Планиране и анализ 
4-те М (Model, Marketing, Message, Media);
Органичен и платен маркетинг;
Дългосрочни и краткосрочни кампании;
Search VS Discovery или каква е разликата между търсене и откриваемост;
B2B VS B2C
Лекция 2: Тенденции в дигиталната реклама
Инфлуенсъри и съдържание, създадено от клиенти;
TikTok & LinkedIn;

Заглавие: Жест на благодарност към добрината и почтеността на 15-годишен ученик от Айтос
Дата: 15.02.2022 18:31
Медия: Novinata.bg

Заглавие: Принципи и съвременни тенденции в дигиталната реклама – онлайн обучителни сесии
Дата: 15.02.2022 23:55
Медия: Информационен портал за неправителствените организации

https://novinata.bg/regiona/jest-na-blagodarnost-kam-dobrinata-i-pochtenostta-na-15-godishen-uchenik-ot-aytos/
https://www.ngobg.info/bg/news/125585-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B8-%D0%B8-%D1%81%D1%8A%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B2-%D0%B4%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B0--%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD.html


Онлайн събития, видео стрийм;
Имейл маркетинг;
Стойност срещу SEO;
Лекторът ще представи също и набор от полезни инструменти, които повишават ефективността на дигиталните
кампании.
Научете повече тук.
---
Обучението се осъществява по проект "Развитие на дигитални и предприемачески умения в Русе и региона" с
финансовата подкрепа на Фондация "Америка за България".
--- 

От тях 45 получават индивидуална награда от 3000 лв., двама по 1500 лв.Поощрените хора са били открити от
съмишленици на Фондацията, които са ги номинирали за извършени добри дела. 98% от получилите награди са ги
вложили в дейностите, заради които са наградени. Вдъхновението за кампанията идва от живота на проф. д-р
Л.Цоцорков, дарявал както на големи социалнозначими инициативи, ака и на хора в нужда, с които съдбата го е
срещала. Това каза изпълнителният директор на Фондация "Лъчезар Цоцорков" Йоана Маринова в "Социална
мрежа" по NOVA NEWS.Тя добави, че по този начин съхраняват каузата на най-чистата форма на дарителството -
да даваш, без да са ти поискали и без да очакваш нещо в замяна. "Фондация "Лъчезар Цоцорков" работи в
сферата на образованието, закрила на деца, култура и здравеопазване. Основана е 2019 година от съпругата и
децата на проф.д-р Цоцорков, който ни напусна на 16 май 2017 г. 

Националният младежки форум обединява 46 организации от цялата страна и координацията между всички
членове на най-голямото младежко сдружение е истинско предизвикателство, преди да преместят общуването си
онлайн. Използваната от тях комуникационна платформа е съвместима с различни дигитални приложения и е
достъпна дори за хора с минимални компютърни умения. Това води до все по-добра съвместна работа.

Чат приложенията и онлайн групите водят до положителна промяна в работата на фондация "Светът на Мария".
Организацията помага на хора с увреждания да търсят правата си и да си намерят работа. С помощта на
мобилните устройва, членовете на общността общуват по-бързо и по-ефективно и получават необходимата
подкрепа.

Дигиталните технологии са положително явление, позволяващо безпрецедентна свързаност и достъп до
информация, но е необходимо да гарантираме, че достъпът е за всички и правата ни са защитени онлайн. Това
обяснява Надя Шабани, директор на Българския център за нестопанско право – най-голямата експертна
организация в страната, подкрепяща работата на граждански организации като Националния младежки форум и
"Светът на Мария".

От основаването си през 2001 година Центърът е помогнал на над 5 000 организации с правна помощ,
застъпничество, обучения по социално предприемачество и директни дарения. Лидерската роля на неговите
правни експерти в областта на гражданските свободи, правата на хората с увреждания, детската закрила,
социалните услуги и антидискриминационните мерки на работното място води до важни законодателни промени
през последните две десетилетия.

От няколко години Центърът работи и за повишаване на дигиталната култура на институции и граждани за по-
активно участие в обществения живот. Техният "Навигатор в дигитализацията и демократизацията на гражданското
участие" е важно ръководство по темата.

Тук госпожа Шабани говори за положителното въздействие на цифровите технологии, както и за множеството
предизвикателства, породени от бързия темп на развитие в дигиталния свят. Думите ѝ дават повод за размисъл и
надежда за бъдещето.
Новите технологии повишават демократичността

Невероятно е как дигитализацията демократизира участието! Много от технологичните инструменти, които
ползваме, откриха бързи и лесни начини за много хора да се включат и да извисят своя глас – да кажат какво
мислят, тук и веднага, да се обединят под обща кауза или идея, включително и бързо да помогнат.

Началото на пандемията с COVID-19 илюстрира много силно точно тази позитивна възможност – хората бързо

Заглавие: Фондация "Лъчезар Цоцорков" открива и поощрява добрите дела на хората
Дата: 16.02.2022 08:53
Медия: ОщеПан

Заглавие: Гражданските организации са новите пазители на кибер пространството
Дата: 16.02.2022 11:21
Медия: Под тепето

https://www.oshtepan.com/index.php/society/item/13684-%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%E2%80%9E%D0%BB%D1%8A%D1%87%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D1%80-%D1%86%D0%BE%D1%86%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%E2%80%9C-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0-%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%BE%D1%89%D1%80%D1%8F%D0%B2%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B0
https://podtepeto.com/glasove/grazhdanskite-organizacii-sa-novite-paziteli-na-kiber-prostranstvoto/


споделяха информация, помагаха си, набираха средства и подкрепа и стигаха до истории, които иначе не можеха
да бъдат открити. Ако не бяха социалните мрежи, как щяхме да разберем за доктор Ли Уънлян [първият лекар в
Китай, предупредил с цената на личната си безопасност за заплахата от COVID-19, бел.ред.]? Няма да забравя
групата, която няколко организации създадохме #Ще се справим заедно, с цел бързо да се обменя информация
за хора, които са в трудно положение, и само за 2 – 3 дни в нея се включиха няколко хиляди души. Наскоро
трябваше бързо да се чуя с колега със слухови затруднения и само за секунди, включвайки Вайбър, за да може да
чете по устните ми, се разбрахме.

Бързо и лесно можем да си говорим с хора от цял свят, да изразяваме мнение, да споделяме, да казваме какво
мислим. Това е истински инструмент за овластяване. Неслучайно в някои държави, в които имат проблем с
демократичните ценности, първо спират именно интернет и много от технологичните приложения.

Граждански навигатор е новият чатбот на Центъра и е достъпен във Вайбър

В един от наръчниците за онлайн провеждане на обществени обсъждания направихме сравнение между
дискусиите в онлайн пространството с диалога и обсъжданията на площади и амфитеатри в Древна Гърция. Всеки
на тези публични места е можел да участва, за да се постигне баланс между различните икономически интереси,
културни възгледи и възприятия за решаването на един или друг въпрос. Днес социалните платформи са новите
агори –публични места за дискусии.
С достъпа идва доверието

Една от темите, по които Центърът за нестопанско право работи усилено последните две години, е да бъдат
адаптирани и развити нови инструменти за участие, които да се реализират чрез дигитални технологии. Целите ни
са две: институциите да се научат добре и правилно да ги използват, и да насърчим повече хора да се включат.
Например, бе важно да подкрепим институциите да използват различни онлайн платформи за обществени
консултации особено когато бяха наложени мерки за социална дистанция. Нашата визия е, че да се предпазим от
COVID-19 е важна задача и в обществен интерес, но не можем да суспендираме демокрацията и правата ни.
Адаптираме се в новата среда, за да дадем гаранции.

Много интересно е, че понякога стимулът идва от трудна ситуация – например, няколко български общини, като
Кърджали, Монтана и Ловеч, направиха стъпката да използват онлайн консултации, след като се оказаха в трудно
положение заради ограничителните мерки.

Друг важен аспект е как и къде споделят институциите информация за това, което правят, и как можеш да се
включиш. Последната ни инициатива е "До парламента с 1 клик" – експеримент, който направихме, за да покажем
колко лесно е да намериш нещо на сайта на Народното събрание или да предложиш идея. След експеримента
направихме среща между млади хора и представители на Народното събрание, за да споделим идеи как може да
се подобри връзката.

Дигиталните инструменти дават страхотна възможност за подобряване на участието. И това, което българските
институции трябва да разберат, е, че колкото по-лесен е достъпът до тях, колкото повече гражданите могат да
задават въпроси, да дават предложения и да получават обратна връзка по тях, толкова повече хората ще вярват в
институциите и ще са спокойни, че са чути. Колкото повече липсват подобни канали или са заглушени, ще има
повече протести, по най-различни теми, именно защото вярата в това, че се чуваме, липсва.
Пътеводител за граждани и институции

Директорът на Центъра Надя Шабани

Гражданското участие не е хаотичен процес. За да е резултатно, то следва да отговаря на определени стандарти,
които важат за всяко участие. Затова и написахме наръчник навигатор за дигитализация и демократизация на
гражданското участие, който в няколко стъпки дава съвети как да подготвиш информацията, как и къде да я
споделяш, какво трябва да направиш, за да се включат повече хора. Последният ни чатбот е посветен на темата за
мирните събрания и правото на сдружаване и най-общо има две цели: да улесни всеки, който иска да направи
гражданска организация или да организира протест, а втората голяма цел е да разсее всякакви фалшиви новини
около тези теми.

Последната ни инициатива е поредица от информационни материали по темата "Дигитална демокрация". Много
въпроси стоят пред нас: Как се гарантира равнопоставеност за всички и защитени ли са правата ни в дигиталната
среда? Как интегрираме дигиталните инструменти за предоставянето на публични услуги и как ще ги направим
достъпни и сигурни? Как ще се регулират и на какви стандарти (ще) отговарят дигиталните инструменти и
платформи, когато за управлението им се използва изкуствен интелект и се обработват големи масиви данни (big
data)? Къде е България по пътя към дигиталната демокрация?

Важно е да си задаваме тези въпроси, да придобием повече разбиране за процесите на дигитализиране и
рисковете за правата ни и демократичните принципи в този процес, за да можем да постигнем консенсус за това
как да адресираме предизвикателствата. И да сме сигурни, че живеем в демократично общество.

Човешките права на фокус
Нашата мисия е да помагаме на хората да се сдружават и да могат да защитават и упражняват гражданските си
права. Оф или онлайн, навсякъде трябва да сме сигурни, че имаме достъп до правата си, можем да ги



упражняваме и сме защитени. Колкото повече живеем онлайн, толкова повече ще трябва да предотвратяваме
всякакви злоупотреби с правата ни в тази среда и да мислим за новите предизвикателства, които тя създава:
Всички ли имат достъп и то до какъв обем права? Имаме ли контрол върху изкуствения интелект като
потребители? Отчитат ли се всички нюанси на човешките стандарти за равенство, достойнство на личността и пр.

Първият въпрос, който трябва да си зададем, е дали изкуственият интелект, както всичко създадено от човека,
дава възможност или всъщност ще създаде повече проблеми, отколкото ползи?

Например, ако не осигурим достъп на всички, включително на тези, на които им е по-трудно (възрастни, по-бедни
хора, хора с увреждания, които имат нужда от адаптация на инструментите за достъп), отново ще повторим
неравенствата, които имаме в офлайн света. Например, представете си, че само богатите имаха достъп до
устройства.

Друг голям въпрос е огромният обем информация, включително лична, как се съхранява и за какво се използва,
къде се концентрира и от кого и за какво може да се използва. Напомнят ни какво можем да си купим, но какво ще
стане ако на база на получената лична информация, започва да ни се подсказва за кого е подходящо да
гласуваме, къде и с кого да живеем, кой ние е враг или заплаха и пр.

Гражданските организации – пазители на кибер пространството
Днес системи, базирани на изкуствен интелект, са широко разпространени във всички аспекти на живота ни – от
търсенето на информация в интернет до оптимизиране на селското стопанство, от робота прахосмукачка, който се
движи сам из дома ни, до колите, които се управляват без наша намеса по пътищата. Системите, основани на
изкуствен интелект, намират своето място и в публичния сектор, като им се възлагат все по-амбициозни задачи –
автоматизиране на разпределението на социални помощи, подпомагане на хора, търсещи работа, оценка на
риска при базирано на пола домашно насилие и др. Изкуственият интелект вече е реалност, на която се възлагат
огромни надежди за бъдещето развитие на човечеството.

Изкуственият интелект дава възможност на машините да анализират средата или голям обем данни и на база на
получената информация да вземат решения с известна степен на автономност за постигане на определена цел
(за разлика от алгоритми, които на база на предварително зададени правила обработват подадената
информация и не се ръководят от целта).

С все по-широкото въвеждане на изкуствен интелект в различни процеси на вземане на решения, които директно
засягат хората, възникват все повече проблеми, свързани с опазването на правата на човека, като: Кой носи
отговорност, когато права на човека са нарушени вследствие на решение, взето от изкуствен интелект? Възможно
ли е системи с изкуствен интелект да са безпристрастни и недискриминационни?

Опасенията за възможни нарушения на правата на човека във връзка с използване на системи с изкуствен
интелект не трябва да са причина за отричане на технологията. При вземане на решения от човек нарушения също
са възможни, но опитът ни в идентифицирането им и съществуващите механизми за реакция създават известна
степен на доверие в тях. Това означава, че при използване на изкуствен интелект следва да се разработят нови
механизми за защита правата на човека и законова рамка, които да гарантират зачитането на съществуващите
стандарти в контекста на новите технологии. Според нас, това е сред първите теми, по които обществата трябва да
дебатират и приемат решения.

За да не се окажем като героя на Франц Кафка в "Метаморфозата" и една сутрин просто да се събудим различни.
Точно това е работата на гражданските организации – да сме аларма за защитата на правата ни, във всяко
измерение.

Източник: us4bg.org

Силвия Арангелова – Главен специалист по туризма в дирекцията на природен парк Витоша д-р Емилия Вачева:
учен, херпетолог от Националния природонаучен музей към БАН Дата: 17.02.2022 г. Час: 11.00 ч., като с гостите ще
дойдем около 20 мин по-рано за предварителен разговор. Рубрика: Околна среда Тема: Пътят на жабите
пътешественици или как да опазим уникалната световна миграция Водещ: д-р Десислава Алексова Опазването на
защитена местност "Мухалница", популярна като Жабешкото блато, е сред инициативите и каузите ни. Дейностите
на Община Ботевград, в сътрудничество с Национален Природонаучен музей, Асоциация на парковете в България
и Българска фондация "Биоразнообразие", включват ежегодно почистване на района, образователни,
занимателни и консервационни дейности. По инициатива на д-р Десислава Алексова през 2018 г. за първи път се
провежда Ден на Жабешкото блато. Двете със Силвия Арангелова разработват концепция за празника, която
допълват и обогатяват, а община Ботевград включва празника в събитийния си календар.

Заглавие: Пътят на жабите пътешественици или как да опазим уникалната световна миграция
Дата: 16.02.2022 13:34
Медия: Любословие
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Кампанията за опазването на Мухалница беше сред номинираните участници в категория по време на Годишните
награди за биоразнообразие и климат 2020. По време на официалната церемония, организирана от Българска
фондация "Биоразнообразие", която се проведе на 22 октомври 2020 г. в гр. София, д-р Десислава Алексова и г-жа
Силвия Арангелова получиха Грамота от името на Асоциация на парковете в България, която беше посветена
символично на д-р Владимир Бешков, откривател на уникалната миграция.

В интерюто с д-р Алексова гостите разказват за предприетите инициативи до момента за опазване и
популяризиране на уникалната в световен мащаб миграция, които могат да послужат като добра практика за
опазване на други защитени територии и видове в България.

Информация за гостите: За Силвето: Силвия Александрова Арангелова е завършила специалност "Екология и
опзване на околната среда"- образователна степен бакалавър, придобила магистърска степен в
Химикотехнологичен и металургичен университет – специалност "Опазване на околната среда и устойчиво
развитие". Работи като еколог в образователните програми към планинско и ски училище. Дългогодишен служител
в Дирекция на Природен парк "Витоша" като експерт туризъм. През годините се занимава с организиране на
планински преходи и водене на групи от деца и възрастни; Член на Асоциация на парковете в България. Занимава
се със създаване на авторски образователни и интерактивни игри, свързани с опазване и популяризиране на
защитени територии и биологичното разнообразие. Пълното видео гледайте тук: 

/КРОСС/ Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) проведе Кръгла маса на тема "Работа по превенция на
насилието и подкрепа на деца" като част от изпълнението на проект STRENGTHEN. Проектът "Изграждане на
капацитет за социални услуги, образование и полицейски служители, с цел укрепването на системата за закрила
на децата в България - Strengthen" се осъществява от близо две години с финансовата подкрепа на работна
програма "Права, равенство и гражданство" на Европейския съюз. Водеща организация по проекта е Фондация
"Работилница за граждански инициативи", а партньор е Синдикат "Образование" към КТ "Подкрепа".

"Насилието над деца в България все още представлява системен проблем, а пандемията с COVID-19 се отрази
изключително неблагоприятно на децата, най-вече на тяхното психическо здраве. Социалната изолация доведе до
повишена уязвимост от различни видове насилие, вкл. и кибертормоз, поради увеличеното време, което децата
прекарват все повече онлайн не само за учене, но и за общуване и забавления. Това води до риск те да бъдат
обект на насилие и злоупотреби не само в реалната, но и във виртуалната среда. Затова е важно децата,
родителите и професионалистите, които се грижат за децата, да са добре осведомени за различните видове
рискове, както и да познават технологиите и приложенията, за да могат да помагат на децата." каза председателят
на ДАЗД д-р Елеонора Лилова при откриването на кръглата маса.

Д-р Лилова обясни, че чрез проект STRENGTHEN се повишава капацитета на професионалистите, полагащи грижи
за деца, с цел систематизиране на превенцията, откриването, идентифицирането и реагиране на неблагоприятни
детски преживявания, с ясен фокус върху насърчаването на положителни и грижовни отношения, които да
подпомогнат устойчивостта.

Д-р Лилова допълни още, че проектът е само един от инструментите, с които ДАЗД се е ангажирала в борбата
срещу насилието над деца, наред с предстоящото актуализиране на Националната програма за превенция на
насилието и злоупотребата с деца. Тази програма се явява стратегическа национална рамка за координация и
сътрудничество между различни заинтересовани страни, която създава не само важен механизъм за комуникация
между всички, но и съдържа необходимите мерки и дейности за превенция на насилието във всичките му форми
между и върху деца.

Кръглата маса продължи с представяне на основните резултати по проект STRENGTHEN от експертите на ДАЗД,
които проведоха 28 обучения във всички административни области в страната.

Г-жа Камелия Николова, главен директор на Главна дирекция "Контрол по правата на детето", представи
резултатите от извършената от ДАЗД тематична планова проверка "Работа по превенция на насилието и подкрепа
на деца, по преодоляване на проблемно поведение на детето, работа в критични ситуации".

В кръглата маса участие взеха и представители на Агенцията за социално подпомагане, Регионалните управления
по образованието, УНИЦЕФ и др.

Заглавие: ДАЗД организира кръгла маса на тема "Работа по превенция на насилието и подкрепа на деца" по
проект Strengthen
Дата: 16.02.2022 16:33
Медия: Агенция "КРОСС"

Заглавие: Проект "Ученето може да бъде и забавно с новите технологии" на Библиотека "Родина" ще поощри
деца от Стара Загора да учат повече и по-добре
Дата: 17.02.2022 21:11

https://www.cross.bg/detza-nasilieto-detzata-1684528.html
https://stzagora.net/2022/02/17/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5-%D0%B4%D0%B0-%D0%B1%D1%8A%D0%B4%D0%B5-%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D0%BD/


Проект "Ученето може да бъде и забавно с новите технологии" на Библиотека "Родина" ще поощри деца от Стара
Загора да учат повече и по-добре За втора поредна година учители, родители и най-вече децата са поставени в
необичайна образователна ситуация, породена от пандемични ограничения. И макар предизвикателствата в
усвояването на учебното съдържание чрез модерни интерактивни ресурси вече да не са толкова стресови за тях,
императивна си остава необходимостта да бъдат подтиквани да трупат трайни знания и да учат редовно и усърдно,
училището да стане привлекателно, обучението в час – забавно и интересно.

Такава е една от постоянните мисии на библиотекарите – да бъдат неизменни помощници на учители и родители.
Тази мисия вдъхновява идеята за поредния спечелен проект на Библиотека "Родина". Той е озаглавен "Ученето
може да бъде и забавно с новите технологии" и се осъществява от 1 декември 2021 година до 30 септември 2022 г.
благодарение на най-голямата социално отговорна инициатива на Лидл България "Ти и Lidl за по-добър живот", в
партньорството с Фондация "Работилница за граждански инициативи" и Български дарителски форум.

Място на неговата реализация са две основни училища, три детски градини и Детският отдел на "Родина". По
проекта са предвидени две обучения, които ще повишат дигиталните умения и компетенции на учители и
библиотекари – за работа със свободен софтуер и с дигитални обучителни играчки, и обучение за работа с
интерактивен магичен под. Заложени са и дейности, насочени към децата в училище и в детската библиотека. В
програмите "Аз мога – аз знам" и "Вълшебна библиотека" ще се използват интерактивни ресурси като дигитални
обучителни игри, игри за СТЕМ дейности, програмируеми пчелички Bee-Bot, таблети, виртуален магичен под,
осигурени по проекта.

Очакваме с използването на дигиталните и СТЕМ ресурси в обучението да се подобри качеството на преподаване
в училище и да се създадат допълнителни възможности за повишаване на интереса на децата към учебния
материал. Интерактивните учебни игри да насърчат любопитството им към нови знания, да ги провокират да
мислят, да разсъждават, да се самооценяват и да развиват качества, които ще са им необходими за учене и
занапред. В партньорство с училища и детски градини библиотеката ще подпомага този процес и с извънкласни
образователни инициативи за личностното развитие на децата. Чрез проекта своите знания и умения ще подобрят
180 малчугани от детските градини, 110 ученици от началната степен от първи до четвърти клас, 40 учители и 5-
има библиотекари. А по метода "Предай нататък" и чрез социалните мрежи се очаква непреките ползватели да са
над 4 хил. старозагорци.

След приключване на проекта осигурените по него ресурси ще могат да се заемат за ползване в учебно време от
детските градини и училищата в Стара Загора.
#

Фондация "Искам бебе" – Велико Търново ще се представи на базара за мартеници на социалните услуги до
Чешмичката пред сградата на Общината на 19 и 20 февруари, тази събота и неделя. От 10.00 до 16.00 часа
доброволци ще предлагат ръчно правени първомартенски символи от естествени материали. Събраните средства
от продажбата им ще бъдат дарени за лечението на двойка с репродуктивни проблеми от града. Това са Ани и
Иван. Миналата година чрез онлайн базара на мартеници Фондацията ги подпомогна с 600 лева.

Екипът на "Искам бебе" – Велико Търново благодари на кмета Даниел Панов и екипа му за поканата за поредна
година да се включи в отбелязването на любимия български празник 1 март – Баба Марта.

Седмото издание на Vivacom Регионален грант събра общо 299 иновативни проекта, свързани с подобряване на
средата на живот и развитието на местните общности с фокус върху образованието и опазването на околната
среда.

Медия: Стара загора днес

Заглавие: Фондация "Искам бебе" с благотворителен базар на мартеници тази събота и неделя
Дата: 17.02.2022 13:37
Медия: Радио Велико Търново

Заглавие: Vivacom Регионален грант събра 299 иновативни проекта, фокусирани върху образование и опазване
на околната среда
Дата: 17.02.2022 12:08
Медия: Столица Бг

http://radiovelikotarnovo.com/%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BC-%D0%B1%D0%B5%D0%B1%D0%B5-%D1%81-%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82/
https://stolica.bg/biznes/Vivacom-regionalen-grant-sabra-299-inovativni-proekta-fokusirani-varhu-obrazovanie-i-opazvane-na-okolnata-sreda


Получените кандидатури са от 26 области, като преобладаващ е броят на предложенията, дошли от градовете. А
броят на всички включилите се организации е 264, като няколко от тях да участвали с повече от 1 проект.

За първа година Програмата има предварително определен фокус – образование и опазване на околната среда,
и приема кандидатури, които въвличат местната общност и решават актуален проблем за нея в тези две
направления.

Преобладаващата част от проектите предлага решения за повишаване на знанията и емоционално ангажиране на
деца и ученици с проблемите на екологията, за възпитаване на положително отношение към опазване на
природата, за привличане на обществеността за участие в съвместни природозащитни дейности, за извеждане от
социалната изолация и развиване на уменията на млади и възрастни хора чрез участие в различни образователни
инициативи, за повишаване на културата на доброволчество и функционалната грамотност, за обогатяване на
културния пейзаж в малките населени места и подкрепа на действащите читалищни и общински културни дейци.

Целта на Програмата е да стимулира гражданските организации да развиват своите региони, в малките и големи
населени места, чрез безвъзмездна финансова подкрепа (грант). Общата стойност на фонда в седмото издание
на Vivacom Регионален грант е 60 000 лв. Като един проект може да получи финансиране до 5 000 лв., а
продължителността му следва да бъде до 1 година.

Победителите в седмото издание на Програмата ще бъдат избрани от 6-членно жури в състав: Веселка Вуткова,
директор "Корпоративни комуникации" във Vivacom, Ива Дойчинова, журналист и активист за граждански каузи,
Иван Кънчев, съосновател на Сдружение "Българска история", Райко Байчев, журналист в онлайн медията
Actualno.com, Надя Шабани, директор на Български център за нестопанско право и най-новия член в журито –
Симона Стилиянова, съосновател на "Основа" и основател на Zero Waste Sofia.

А трите основни критерия за проектите са да бъдат с фoĸyc въpxy oбpaзoвaниe или oпaзвaнe нa oĸoлнaтa cpeдa,
да въвличат местната общност и реализацията на инициативата да решава актуален проблем в населеното място.
Vivacom Регионален грант се осъществява в партньорство с Български център за нестопанско право. Повече
информация за Регионалния грант ще намерите на сайта https://vivacomfund.bg/regionalgrant/.

В рамките на четвъртото издание на инициативата " Ти и Lidl за по-добър живот"2021 г., хиперверигата подкрепя
нов проект в Смолян, който ще се реализира основно през тази година. Той се нарича "Стрийт арт и плейсмейкинг
срещу вандализма" на сдружението "Млади изследователи за младежко развитие". Целта му е да насочи
общественото внимание към проблема с вандалските прояви в града чрез средствата на съвременното графити и
изкуство. Сумата, която дарява Lidl –България е над 7 000 лв. като очакванията са проектът да достигне най-малко
до 700 души.

Общият брой граждански проекти, които са подкрепили Lidl –България в Смолян за четирите издания на
инициативата са 5, а дарените средства близо 38 000 лв. Екипът на хиперверигата вярва в силата на гражданската
енергия и затова програмата "Ти и Lidl за по-добър живот"2021 г. е сред приоритетите им. Инициативата подкрепя
местните общности в желанието им да подобрят условията на живот в своите населени места. " Ти и Lidl за по-
добър живот"2021 г. се реализира в партньорство с фондация "Работилница за граждански инициатива" и
Български дарителски форум.

Източник: SmolyanNews.com

Картина на психичното здраве с фокус върху депресивните състояния ще бъде очертана с дискусия, в която ще
участват експерти и представители на Световната здравна организация (СЗО), Националния център по
обществено здраве и анализи (НЦОЗА), пациентски организации и УНИЦЕФ България.

Дискусионното студио започва в 10 ч. и може да се вземе участие присъствено или онлайн, съобщиха за БНР от

Заглавие: Инициативата "Ти и Lidl за по-добър живот" подкрепя проект на "Млади изследователи за младежко
развитие" срещу вандализма
Дата: 17.02.2022 09:38
Медия: Смолян нюз

Заглавие: Проблемите на хората с депресия дискутират експерти и представители на пациентски организации
Дата: 17.02.2022 08:10
Медия: Българско национално радио

https://www.smolyannews.com/news/lyubopitno/initsiativata-ti-i-lidl-za-po-dobar-zhivot-podkrepya-proekt-na-mladi-izsledovateli-za-mladezhko-razvitie-sreshtu-vandalizma
https://bnr.bg/post/101602039/problemite-na-horata-s-depresia-diskutirat-eksperti-i-predstaviteli-na-pacientski-organizacii


организаторите.

Световната статистика разкрива, че всеки пети човек през живота си е преживял депресивен епизод.
Проблемът е отчетен два пъти по-често при женския пол.

Ситуацията в България с всеки изминал ден се задълбочава поради стигмата и социалните табута, свързани с
психичното здраве. Много от хората с депресия, които се нуждаят от лечение, не го търсят.

Депресията е трудно за диагностициране състояние. Симптомите могат да бъдат леки или толкова тежки, че да
са напълно изтощителни. Често се проявява с други психични проблеми, обясняват специалисти.

Депресията се повтаря при 75 до 80% от пациентите, хронифицира при 15-20 % от пациентите и може да доведе
до значителни нарушения в способността на индивида да се грижи за ежедневните си задължения.

Настоящата ни здравна система и законодателство не са напълно съвместими с нуждите на българските
пациенти и това се отразява в цялостния достъп до лечение.

Информационната кампания "Победи депресията!" започна през миналата година по инициатива на СЗО
- България, Фондация "Глобална инициатива в психиатрията", УНИЦЕФ - България, Портал на пациента,
НЦОЗА, Асоциация "Грижа за пациента" и Фондация " В помощ на здравето".

Проф. Николай Михайлов е български строител и предприемач, преподавател в УАСГ, София. През 2016 г. в
Института за икономически изследвания при БАН защитава дисертационен труд за присъждане на научна степен
"доктор на икономическите науки".

Преди 25 години създава "Трейс Груп Холд" АД. Компанията е регистрирана на БФБ. Проф. Михайлов е
председател на УС на фондация "Трейс за хората" и на сдружение "Български форум за транспортна
инфраструктура".

Той е член на УС на фондация "Буров" и на КСБ, член на Съвета на настоятелите на НАТФИЗ "Кръстьо Сарафов",
на Тракийския университет – Ст. Загора, и на Медицинския университет – София. Проф. Михайлов е носител на
приз "Буров" за индустриално управление за 2010 г. Отличен е с приза на Сдружението на пътните инженери и
консултанти – "Инженер на годината 2012". Удостоен е с почетното звание "доктор хонорис кауза" на Тракийския
университет.

Вижте видеото на проф. Михайлов, който стана част от специалния проект "Мъжете, които задават TREND", за да
научите повече за историята на успеха и мечтите му.

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

BOBSTH 09:45:31 12-02-2022 
IS0942BO.005
Сливен - дарителска акция
Гората.бг ще раздаде днес 12 000 плодни и декоративни дръвчета на площад "Хаджи Димитър" в Сливен
Сливен, 12 февруари (Велина Василева, БТА) 
Гората.бг ще раздаде днес 12 000 плодни и декоративни дръвчета на хората от Сливен и региона, съобщиха
организаторите на своята Фейсбук страница. Акцията ще започне от 11 часа и ще продължи до 14 часа на площад
"Хаджи Димитър".
Ще бъдат раздавани приоритетно плодни дръвчета - сливи (жълта афъзка), дюли, ябълки, череши, облачинска
вишна, орехи, както и явори, борове, дъбове, златен дъжд, смърч, акация и др. Повечето фиданки са 50-130 см,
оптимални за прихващане и лесни за засаждане, като има и такива до 2 метра, посочват от организацията.

Заглавие: Проф. Николай Михайлов: Отношението на човека към всичко около него трябва да е с любов
Дата: 18.02.2022 12:38
Медия: 24 Часа

Заглавие: Гората.бг ще раздаде днес 12 000 плодни и декоративни дръвчета на площад "Хаджи Димитър" в
Сливен
Дата: 12.02.2022 09:44
Медия: Българска телеграфна агенция

https://www.24chasa.bg/region/article/10876741
http://www.bta.bg/bg/c/BO/id/2574544


Желаещите ще получат инструкции за съхранение, засаждане и грижа.
От 2013 г. до днес по инициатива на Гората.бг в цяла България са подарени и засадени над 1,6 милиона нови
дръвчета, припомнят организаторите. Целта на организацията е до 2025 г. в страната да бъдат засадени 3
милиона дръвчета. Основната идея е освен дръвчета, да се подарят усмивки, радост и възможност на хората да
правят добро.
/ИС/ 

"Купата на героите" е доброволческо състезание на училищата в България, което се провежда през учебната
година. Инициативите, в които участват учениците са социални, културни и спортни. Доброволчеството развива
умения за общуване, организиране, работа в екип, както и знания в специфични области, които няма как да
придобиеш освен с практика. Това е причината и все повече университети и работодатели да очакват от
кандидатите за обявените при тях позиции, да покажат повече от диплома за образование. Те очакват да видят
дейни личности с опит. Всички участници получават сертификат за участие . Кандидатстването е до 31 март 2022
година, а мисията продължава до 30 юни 2022г.

Гости: Благовеста Николова, директор на фондация TimeHeroes и ученичката Петра Куртева от доброволчески
клуб "Агентите на доброто" от 18-то СУ "Уилям Гладстон":

"Занимавам се от доста време с доброволчество (Петра). Купата е най-добронамереното състезание. Вече 10
години свързваме хора, които искаме да насърчаваме ученици от всички населени места, да предприемат
доброволчески инициативи. Миналата година организирахме състезание, всеки месец има предизвикателства в
различни теми (Благовеста).

Реално започнахме пет човека, вече сме 30, много е сплотяващо (Петра). Петра е официален посланик на
състезанието. Миналата учебна година имахме 29 доброволчески клуба, сега са 39. Идеята е да канализираме
тази младежка идея в нещо полезно. Доброволчеството учи на много неща, които не се учат с уроци и учебници. То
е като да управляваш малък екип. (Благовеста)

Купата се връчва всяка година. Всеки месец задаваме месечно предизвикателство, върти се около важни теми -
този месец е гражданско образование. Колкото мисии организираш, правиш повече точки. Месечно има между 25
и 35 инициативи, оценяваме ги по сложност. Правилата са в сайта. В състезанието могат да се присъединяват
клубове през цялата година, но е добре да се запишат до края на февруари. (Благовеста). Една от любимите ни
мисии е разхождане на кучета в приют. Питбулите са много сладички и милички и имат нужда от любов, даваме им
любов. (Петра). 

Дарението от 12 600 лв. е връчено на учредителите на фондацията в средата на януари

Голямата немска компания Региоком България организира благотворителна кампания за слънчевите деца със
синдром на Даун от българската фондация "Живот със Синдром на Даун". Компанията направи дарение от 12 600
лв.,а служителите се включиха с коледни подаръци, с които затвърдиха вярата на децата в Дядо Коледа.

С голяма благотворителна кампания Региоком отбеляза края на 2021 година. Във всички 23 офиса в Германия,
Австрия, България и Турция бяха избрани и подкрепени различни организации, реализиращи социални проекти.
През цялата изминала година компанията събира дарения чрез различни акции и събития, като например голям
благотворителен маратон, в който се включиха повече от 1000 служители. Българският клон на Региоком вече
няколко години активно търси и застава зад каузи и инициативи със социална значимост. Под мотото "Bio & Body
FRIENDLY" в компанията ежемесечно се реализират здравословни, екологични и социални акции. За служителите
и партньорските организации това дава ценен тласък и мотивация. В програмата се влагат много желание, труд и
средства, за да се случат колкотолко се може повече добрини.

Фондация "Живот със Синдром на Даун" успява да привлече вниманието на българския клон със своите
специални дейности за специални деца. Дарението от 12 600 лв. е връчено на учредителите на фондацията в
средата на януари. Сумата ще се използва за подпомагане на конкретни проекти: на 45 деца със синдром на Даун
от цяла България ще бъде предоставена безплатно интензивна терапия чрез уроци по плуване през цялата
година. Всяко допълнително занимание помага на децата за тяхното развитие и за интеграцията им в обществото.

Заглавие: Агенти на доброто
Дата: 12.02.2022 09:56
Медия: Радио София

Заглавие: Региоком подкрепя фодация "Живот със Синдром на Даун" с голямо дарение
Дата: 12.02.2022 17:44
Медия: Флагман.бг
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"Повече от щастливи сме, че Региоком България и неговите служители са част от едно коледно чудо за тези
слънчеви децата! През следващите години ще продължим да бъдем социално ангажирани и да подкрепяме
фондации и организации в България чрез различни дейности", казва с усмивка Яна Людериц, управител на
Региоком България.

Фондацията "Живот със синдром на Даун" е основана преди близо 6 години от Силвена Христова и нейния съпруг,
когато им се ражда дете със синдром на Даун. Основните цели на организацията са хората с тази генетична
аномалия да имат възможност да се учат, да се реализират професионално и да имат по-добро качество на
живот. Семейството се опитва да промени отношението, предразсъдъците и негативните мнения към хората със
синдром на Даун.

Финансовата подкрепа е изключително важна за фондацията "Скъпи хора, вие подарихте усмивка на децата и
предизвикахте положителни емоции и благодарност у родителите." – допълва Силвена Христова, основател на
Фондацията.

Повече за Региоком България:

С повече от 5 000 служители в 23 локации в Германия, Австрия, България и Турция, Региоком е един от най-
големите доставчици на услуги за обслужване на клиенти, BPO и ИТ услуги в Европа. Региоком България е важна
част от историята на успеха на компанията от 2006 г. С повече от 1200 служители в София, Варна, Велико Търново,
Русе и Бургас, българските колеги обслужват големи немски и австрийски клиенти в сферите на ИТ, енергетиката,
телекомуникациите, транспорта и търговията.

През месец март 2022 г. Логопедия.БГ (www.logopedia.bg) организира за четвърта година кампания за безплатни
консултации с водещи специалисти логопеди.

Времето на провеждане на кампанията за безплатни консултации с логопед не е избрано случайно. През месец
март отбелязваме Европейския ден на логопедичната терапия (6-ти март), който българските логопеди
разпознават и като свой професионален празник.

През тази година кампанията се провежда под надслов "Тук сме, за да ви помогнем" и се фокусира върху
необходимостта да бъдат подкрепени семействата за трудностите, които срещат в изграждането на езикови и
комуникативни умения при децата, в момент на ограничени социални контакти и подобряване на разбирането за
важността на логопедичната терапия в периода на ранното детство.

"Нашата цел е да осигурим достъп до консултация с изявени специалисти логопеди в цялата страна и да
популяризираме работата на езиково-говорните терапевти", споделят организаторите. Логопедите, които се
включват в кампанията, работят изцяло на доброволен принцип – водени от любовта към всяко дете.

Към момента в кампанията са се регистрирали повече от 70 логопеда от различни градове в България.

"Необходимо е да се подходи комплексно и да се намери балансът на база доставките в страната и алтернативите
от останалите продукти". Това каза пред Нова телевизия изпълнителният директор на ИАЛ Богдан Кирилов по
повод системния недостиг на кортикостероида Пулмикорт.

"Продължаваме усилията за осигуряване на допълнителни количества от други държави членки. Също така е
комуникирано с компанията и възможността за осигуряване на чуждоезични опаковки при необходимост и при
възможност", допълни той.

По думите на Кирилов на финален етап е международна процедура по разрешаване за употреба на друг
лекарствен продукт със същата активна съставка и същата лекарствена форма.

"Пулмикорт е едно от важните лекарства за лечение на детска астма във възрастта до 5 години. Ние винаги, всяка

Заглавие: Безплатни консултации с логопед
Дата: 14.02.2022 12:06
Медия: Първите седем

Заглавие: Готвят разрешение за алтернативен медикамент на Пулмикорт
Дата: 14.02.2022 11:18
Медия: Zdrave.net
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година, имаме някакъв тип дефицит. Свикнали сме за децата да има преходни липси. Но когато те станат повече
от месец или два, се усещат критично на пазара. Проблемът вече е над четири месеца, категорично", каза
пулмологът доц. Рада Маркова, управител на детска поликлиника.

"Хората ги закупуват, иначе лечението на тези деца трябва да спре по принуда. Имаме и такива случаи, при които
при спряно лечение децата идват с пристъпи, които трябва да овладяваме. Ние самите за клиниката, тъй като
изчерпваме запасите си, трябва да намерим медикаменти и да прилагаме при деца в спешно състояние от
Турция", допълни тя.

Въпреки че в страната през януари бяха внесени 19 000 опаковки, медикаментът отново липсва. Екипи на Нова
телевизия са обиколили над 30 аптеки в страната, за да проверят ситуацията. Намират Пулмикорт само в една, но
ограничението е по един блистер на човек.

Любомира Станчева от Фондация "Нашите недоносени деца" разказа, че също се е сблъскала с недостига на
медикамента в аптеките, докато се опитва да помогне на свои близки да открият лекарството. "Обиколихме около
20-25 аптеки. Успяхме да съберем два блистера общо взето. Навсякъде казват, че го няма. Един блистер има пет
дози, които могат да стигнат в най-добрия случай за пет дни. А на моите близки беше изписано за три месеца. И
един блистер няма да им стигне", сподели тя.

55 приемни семейства в градовете София, Брезник, Перник, Габрово, Велико Търново и Трявна бяха подкрепени
през изминалата година благодарение на дългосрочното партньорство между BILLA България и "SOS Детски
селища". Корпоративно дарение в размер на 13 000 лв. допринесе за пълноценното развитие и образование на
общо 57 деца и младежи на възраст от 0 до 18 години.

Търговската верига осигури и офиc бюра, под формата на предметно дарение в административните помещения на
Сдружението в градовете София и Габрово.

"Ние, в BILLA, вярваме, че инвестицията в бъдещето на децата ни е най-устойчивият начин за дългосрочна
подкрепа към обществото. В основата на партньорството ни със "SOS Детски селища" стоят отдаденост, грижа и
съпричастност към децата в риск, които израстват без биологичните си родители. Щастливи сме, че подкрепяме
развитието им и съдействаме за тяхното по-пълноценно и спокойно детство," сподели Вигинтас Шапокас,
изпълнителен директор на BILLA България.

През изминалата година, подкрепата на търговската верига не се ограничава единствено до корпоративни
финансови дарения. В периода юли-август, 2021 г. BILLA България бе домакин на доброволческа акция за
събиране на дарения за приемната грижа у нас в избрани обекти, разположени на 9 ключови локации в София. В
рамките на периода са регистрирани 62 индивидуални дарители, които се ангажират с ежемесечни вноски, в
подкрепа на дейността на Сдружението. Тяхната обща стойност за една година надхвърля 10 000 лева.

Дарените през 2021 г. средства от BILLA България са насочени към организирани консултации с квалифицирани
педагози, психолози и логопеди, които развиват уменията на децата със специални образователни потребности и
им дават равен шанс за успех заедно със своите съученици. За по-малките, част от програмата, са закупени
памперси, адаптирани млека и игри, които подпомагат фината моторика. За насърчаването на двигателна
активност при по-големите ученици са осигурени велосипеди, тротинетки, топки, както и тренировки по лека
атлетика, народни и хип-хоп танци. Предоставени са още учебни пособия и помощни материали, и са подсигурени
участията на младежи в допълнителни курсове, културни и спортни мероприятия.

19-годишната Татяна Иванова, чиято мечта е да стане първата българка в Космоса и която бе удостоена с награда
на "Достойните българи", успешно направи първия си полет в станцията на НАСА в САЩ. В профила си във фейсбук
младата космонавтка сподели видео, на което се вижда как изпълнява полет след като пристигна този месец във
Флорида, където след селекция е приета в космическа академия.

Програмата, в която тя участва, подготвя и сертифицира кандидат-астронавти.

Заглавие: BILLA помогна за развитието на 57 деца и младежи в приемни семейства
Дата: 14.02.2022 12:22
Медия: Profit

Заглавие: 19-годишната Татяна с първи полет в станцията на НАСА
Дата: 14.02.2022 12:16
Медия: 24 Часа
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В интервю за "24 часа" преди месец тя обясни, че проектът е финансиран от НАСА и се занимава с изследване на
мезосферата, а тренировките на космонавтите ще включват симулатори на самолети за висш пилотаж, както и
тренировки в среда на микрогравитация.

Фондацията на рапъра Явор Янакиев – 100 кила, финансира участието й в космическа академия в САЩ.

RPC - Real Pain Challenge е проект, който е единствен по рода си в България по две основни причини.

Първата е техническата част на мероприятието. Нашата концепция е насочена към изграждане и промотиране на
младите таланти във спорта ММА. Това са бъдещи шампиони, които ще представят страната ни на големите
международни форуми. Идеята на ивента е всеки спортист да получи нужното внимание и професионално
отношение, за да бъде максимално стимулиран в своята подготовка. Целта ни е да покажем на преден план
бойците с реални умения и потенциал в България! Също така ще поканим състезатели от всички клубове в
България, независимо от тяхната принадлежност! Организацията и провеждането несъмнено ще бъдат на
световно ниво.

Втората причина е социалната. Ивента ще премине под надслов "НЕ на насилието по улиците!" и ще има
благотворителна цел. Тя ще бъде насочена към по-малките общини и подрастващото поколение там. За тази цел
гала-вечерта ще се проведе в Арена Ботевград. Заедно с ивента ще има и музикален концерт, като целта е да
съберем максимален брой зрители, които да направим съпричастни с нашата кауза.

Част от приходите ще отидат за благотворителност, като именно нея ще насочим към подрастващото поколение
там. Нашата идея е съвместно с Община Ботевград, да изпратим професионални психолози, които да водят
семинари в училищата. Темите ще бъдат: Вредното влиянието на алкохола и наркотиците, както и насилието в
училище и извън него. Тази инициатива цели да подобри социалните възприятия на подрастващите и да ги
насочва към правилните решения, които до голяма степен ще определят и тяхното бъдеще!

Помогнете ни да направим това събитие реалност и станете част от нашата кауза!

Лидерът на пазара на минерална и изворна вода в България "Девин" ЕАД даде старт на най-новата си инициатива
– VEDRI.BG. Платформата ще предоставя разнообразно и персонализирано съдържание по важните за
потребителите теми, ще им предоставя възможности да получават съвети от експерти, да се сприятеляват и
общуват с хора със сходни интереси, да споделят своите преживявания и опит, да се присъединят към
вдъхновяващи каузи, както и да участват в различни събития.

"Направихме задълбочени проучвания, които показаха, че нашите потребители имат нужда от място в
интернет пространството, където да откриват бързо и лесно информацията, която ги вълнува. Затова
разработихме платформата VEDRI.BG, която е уникална за България. Потребителите ще получават
персонализирана информация, съобразена с техните интереси и нужди. Този подход е важен, защото така
времето, което пестят от търсене на нужната информация, нашите потребители могат да прекарат със
семейството и приятелите си", посочва Славица Аджич, маркетинг директор на "Девин" ЕАД. "С помощта на
VEDRI.BG ще можем да общуваме с потребителите ежедневно и да отговаряме на техните нужди
своевременно. Чрез нея ще свържем потребителите с експертите, които могат да отговорят на техните
въпроси или колебания и ще ги обединим около общи каузи и събития, които ги вълнуват".

Идеята зад инициативата на "Девин" ЕАД е да създаде онлайн пространство, където хората могат да се
вдъхновяват, да си помагат и да споделят позитивни емоции и преживявания. С други думи, платформа,
създадена за хората и ведрата страна на живота. Платформата VEDRI.BG предлага пет тематични общности, които
събират потребители със сходни интереси като екоентусиасти, млади родители, пътешественици, любители на
спорта и тези, които избират да живеят здравословно. Новата платформа се вписва в стратегията за корпоративна
социална отговорност под мотото "Извор на промяна 2025", която "Девин" ЕАД следва като част от европейската

Заглавие: RPC - Real Pain Challengе
Дата: 14.02.2022 14:27
Медия: Sportlive

Заглавие: VEDRI.BG е най-новата инициатива на "Девин" ЕАД за обединение на хора и общности с еднакви
интереси
Дата: 14.02.2022 14:49
Медия: Petel.bg
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група Spadel. Основната цел на Spadel по тази програма е да се трансформира от компания с положително
въздействие в такава, която създава добро бъдеще, основано на четири основни стълба – зелено, чисто, локално
и заедно. Новата платформа на "Девин" ЕАД VEDRI.BG е важна стъпка по четвъртия стълб на стратегията –
заедно, която има за цел да обедини хората в общности и ведно с природата.

###

За "Девин" ЕАД

От създаването си през 1992 г. "Девин" ЕАД е лидер на пазара на бутилирани води в България. Изворите на водата
и мястото на бутилиране се намират в екологично чист район в региона на град

Девин, в сърцето на Родопа планина, откъдето идват продуктите с марка DEVIN – натурална минерална
(негазирана, газирана и обогатена с витамини) и изворна вода. Фирмата е ексклузивен дистрибутор на
енергийните напитки Red Bull и плодовите сокове Granini за България.

Компанията е с централен офис в София и разполага със собствена търговска и дистрибуторска мрежа с
национално покритие. "Девин" ЕАД е отговорна компания, която инвестира в икономическото, социално и културно
развитие на обществото чрез инициативи, насочени към регионалното развитие, опазването на околната среда и
образованието.

От 2017 г. компанията е част от белгийската група Spadel – водещ производител на бутилирана вода в Бенелюкс
(Белгия, Нидерландия и Люксембург) и Франция.

От 2021 г. "Девин" ЕАД е сертифицирана въглеродно неутрална компания с валидация, издадена от
международната консултантска организация по климата CO2logic и утвърдена от акредитирания и независим
сертифициращ орган Vinçotte. "Девин" ЕАД е първата българска компания за бутилирана вода, която постига
въглероден неутралитет както на ниво компания, така и на ниво продукт.

Компанията притежава престижния сертификат Great Place to Work® – най-високото отличие за работодателска
марка и отлично работно място в международен план.

*публикация

Моделите официални обувки, които носят героите в продължението на най-гледания български филм за 2019 –
"Завръщане", ще бъдат разпродадени онлайн, а 50% от приходите ще бъдат дарени за зелената кауза на "Горичка
в количка". Инициативата е на българската компания "Ингилиз груп", предоставила на филма 19 модела от своите
луксозни обувки, които са изцяло продукт на зелено производство. Цялата налична колекция с нови обувки, чиито
модели са позиционирани във филма, ще бъдат част от акцията.

С приходите от благотворителната разпродажба "Горичка в количка" ще финансира обучение за деца и
възрастни за живот без отпадъци в рамките на събитията, организирани от зеления образователен проект, с
фокус върху климатичните промени. Акцията, която обхваща всички модели на Ingiliz – дамски мъжки обувки,
включени в "Завръщане" 2, стартира в деня на премиерата на филма на 14 февруари и ще продължи до края на
месеца на любовта. Вижте цялата колекция тук.

"Зелената философия е част от нашето семейство вече трето поколение както в живота, така и в бизнеса ни.
Щастливи сме, че все по-често срещаме съмишленици на ценностите, които споделяме. За нас е мисия да
помагаме повече хора да имат информация и да мислят за природата в ежедневието си и с радост ще споделим
своя опит за един по-добър живот с нулев отпадък", казва Ремзи Ингилизов, зам.-управител на компанията.

Елегантните дамски и мъжки обувки Ingiliz са доказателство, че модният бранш може да създава красиви и
качествени продукти, докато се грижи за природата. Компанията използва в производството си рециклирани и
биоразградими продукти, естествени багрила и материали, които не вредят на околната среда, а кожите са изцяло
отпаден продукт.

"Ако нашето поколение не вземе максимално бързи мерки за намаляване на въглеродните емисии, ще се стигне
до точки, откъдето няма връщане назад. Двоен стандарт е да възпитаваме децата в нещо, в което ние не сме
възпитани" - смята известната ни тенисистка Магдалена Малеева, ангажирана с екокаузите, която и създател на
"Горичка".

Още за "Горичка с количка"

Заглавие: Обувките на героите от "Завръщане" 2 на благотворителна разпродажба в полза на зелена кауза
Дата: 14.02.2022 17:05
Медия: Ladyzone
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"Горичка с количка" е образователна инициатива в рамките на проекта Горичка - "Гората и климатичните промени
– уникална образователна кампания за ученици" към НДЕФ. Инициаторите създават атрактивен пътуващ фургон, с
който разказват на ученици за гората и климата с различни образователни материали. Всички интериорни и
екстериорни решения са направени изцяло от естествени материали. Интерактивният фургон има и специално
инсталиран слънчев панел, като част от цялостната екологична концепция. През изминалата година
образователното фургонче посети много училища из цялата страна и запозна децата по забавен начин с
ключовата роля на гората за опазване на климата на планетата.

През февруари, Фондация "Подкрепа за реализация" провежда безплатни профилактични прегледи в 6 села на
община Кула, където няма медицинска помощ. Първите посетени села са селата Големаново и Чичил.
Инициативата е на фондация "Подкрепа за реализация" -Видин и "Ангели за България" и е подкрепена от Община
Кула. Сигнал за липсата на здравни услуги в селските райони на община Кула бе подаден в началото на януари от
движение "Северозапазване". Десетки възрастни са посетили приемните, на част от тях ще се окаже последваща
лекарска помощ- да посетят медицински прегледи при специалисти, които да им издадат документи с
предписания за ТЕЛК решения и да се запазят часове, организация на превоз за нуждаещите се до прегледите,
както и съдействие за явяването пред комисия. Прегледите в селата включват измерване на кръвно налягане,
преслушване на гърдите, ЕКГ изследване, тест за кръвна захар, измерване на сатурация, преглед на гърло.
Преценява се състоянието на пациентите, за да се предприеме последващо лечение ако е необходимо,
съобщават от фондация "Подкрепа за реализация"- Видин.

На 15 февруари бяха посетени селата Извор Махала и Коста Перчево с организирани приемни от община Кула. До
края на месец февруари ще ще бъдат извършени лекарски прегледи в село Полетковци и село Старопатица, за
хората които са трудно подвижни- медицинският екип ще ги посети на място, допълват организаторите. Преди дни
от "Ангели за България" предложиха с писмо до премиера Кирил Петков, държавата да изпраща медицински лица
или мобилни кабинети веднъж месечно във всяко едно българско село. Организацията е регистрирана през
април 2020 г. във Великобритания, като целта и е да обедини българи, живеещи в чужбина в мисията да помагат
на нуждаещи се сънародници в България.

Над 90 електронни книги получи като дарение за библиотеката си Медицински университет-София от
биотехнологичната фармацевтична компания Рош България. Дарението бе съгласувано на среща между акад.
Лъчезар Трайков, дмн, ректор на МУ-София и г-н Хишам Сабри, генерален мениджър на компанията за България.
Поводът е 125-годишнината от основаването на Рош.

Централна медицинска библиотека (ЦМБ) към МУ-София, която е първата и най-голяма у нас по рода си, ще
получи книги от световно признати автори и издателства в различни сфери на медицина, дентална медицина,
фармация и здравни грижи. Книгите могат да се използват през глобална онлайн платформа, до която
библиотеката получава достъп за първи път.
Част от дарението е и обособяването на модерно творческо пространство в сградата на библиотеката, достъпно
за студенти и преподаватели. В него се предвижда да се провеждат отворени срещи, дискусии, да се работи по
научни проекти и да се представят нови книги. За целта предстои да се ремонтира една от залите на ЦМБ, а
цялостният проект се очаква да бъде открит официално през пролетта.

"Изключително сме радостни, че благодарение на това дарение нашата библиотека, студентите и
преподавателите ни ще имат достъп до нови ценни електронни ресурси. Това отговаря на нашата стратегия за
развитие на "виртуален университет" и цялостно дигитализиране на обучителния процес в МУ-София", сподели по
време на срещата акад. Лъчезар Трайков.

"Модерното творческо пространство в ЦМБ ще даде възможност за разгръщане на по-нестандартен тип научна
работа, а именно – колективен труд в неформална обстановка. Смятаме, че това ще мотивира още повече
младите ни колеги да развиват медицинската наука на ниво, достойно за традицията в Медицински университет-
София", допълни ректорът като припомни, че университетът развива редица инициативи в посока поощряване на
своите млади учени. Такива са финансирането на публикациите в реферирани издания с импакт фактор за

Заглавие: Безплатни медицински прегледи се провеждат в селата от община Кула
Дата: 16.02.2022 08:45
Медия: Радио Видин
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докторанти и асистенти в конкурс за главен асистент, както и индексирането на работното заплащане на
преподавателите на база брой научни публикаци и работа по проекти.

"За нас, като иновативна биотехнологична компания, развитието на медицинската наука е в основата на това,
което правим. Рош отбелязва 125 години от своето основаване и сме щастливи да подкрепим бъдещето на науката
в най-старото висше медицинско училище в страната с над 100-годишна история. Вярваме, че инвестициите в наука
и образование днес, ще осигурят това, от което пациентите ще се нуждаят в бъдеще." заяви по време на срещата
Хишам Сабри, генерален мениджър на Рош България.

Списъкът с дарените книги може да бъде намерен на сайта на Централна медицинска библиотека
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Хасково - болница - дарение
МБАЛ-Хасково получи като дарение реанимационни и специализирани легла от Германия
Хасково, 16 февруари (Николай Грудев, БТА)
Многопрофилната болница за активно лечение (МБАЛ)-Хасково получи като дарение специализирани болнични и
реанимационни легла от германската благотворителна организация ASВ. Това съобщи на брифинг
изпълнителният директор на лечебното заведение д-р Георги Гелов.
Връзка с дарителите осъществи Стойчо Стойчев, хасковлия, който е ръководител на службата за търговско-
икономически връзки към Министерството на икономиката и индустрията в Хамбург, уточни Гелов.
Дарениято е осъществено на два етапа. В първия още преди Нова година в МБАЛ са доставени 30 специализирани
болнични легла, 5 реанимационни носилки, повдигачи, инвалидни колички, ортопедични матраци и болнични
шкафчета. Сега пристигнаха и 26 реанимационни специализирани легла, които ще бъдат използвани в
реанимационните сектори на хирургичните отделения на болницата. Осигурените в първия етап вече се ползват
частично, поясни Гелов.
Той коментира, че това ще спести средства, които могат да бъдат ползвани за закупуването на животоспасяваща
медицинска техника. 
/ИС/ 

За шести пореден път Брезник получава 50 000 лева дарение чрез договор за сътрудничество между "Асарел-
Инвестмънт" ЕАД и общинската администрация, съобщиха от компанията-инвеститор.

От 2017 година ежегодно компанията "Асарел-Инвестмънт", която е представена в Брезник чрез дружеството
"Трейс Рисорсиз", безвъзмездно предоставя средства, с които подкрепя развитието на общината. "Чрез
традиционния ни Договор за сътрудничество от 2017-та досега сме осигурили общо 300 000 лева, които помагат на
активните хора в Брезник и селата наоколо да постигат своите цели в полза на местните общности.", отбелязаха от
компанията.

Равносметката за последните 5 години се изразява с подкрепени 10 предложения на общинската администрация
на Брезник и близо 40 инициативи на читалища, училища, църковни настоятелства, клубове и други общности,
поясниха от "Асарел-Инвестмънт". "Годишното дарение в размер на 50 000 лева е само един от начините, с които
подкрепяме местни инициативи. То е отделен традиционен елемент в общата ни дарителска политика за региона,
в който работим.", добавиха от компанията.

Дарението беше прието на провелото се в края на месец януари тази година заседание на Общински съвет-
Брезник, а самият договор беше единодушно одобрен. Единственият въпрос при дебатите на местната власт беше
свързан с това за какво ще се използват парите през 2022 година.

Zapadno.com се обърна към "Асарел-Инвестмънт" за информация по темата. От там потвърдиха, че целта на
договора и волята на дарителя е финансовите средства да се използват за постигане на развитие и за подкрепа
на местни инициативи. Традиционно половината от дарението е насочено към по-голям и по-дългосрочен проект,
за който предложението ще дойде от Община Брезник.

Заглавие: МБАЛ-Хасково получи като дарение реанимационни и специализирани легла от Германия
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Останалата половина се използва за проекти с по-малък обхват, в които водеща страна са хората и организациите,
които искат да направят нещо за своята общност. "Така активните хора в общината имат възможност да заявят в
какво конкретно да бъдат вложени парите", съобщи Елица Георгиева, която е представител на "Асарел-
Инвестмънт". "Чрез идеите си показват как си представят развитието на общината. Опитът досега сочи, че за едни
това са подобрения във важна сграда за населеното място, каквито са примерите с много от читалищата и
църквите в селата. За други развитие е да се въведе нова значима традиция, какъвто пример е фестивалът на
детското творчество "Видовденчета". За трети – стъпка напред е да дадат пример за малки и големи как с работа и
желание средата около нас се променя. Някои подобряват условията за туризъм, вдигат паметници или набавят
оборудване… С две думи – грижат се за нещо, което им е ценно, но което трудно може да получи системна
поддръжка и финансиране. В името на тази грижа даряваме, сътрудничим си и в годините подкрепяме
реализацията на проектите не само финансово, но също с експертна помощ и доброволен труд.", казва
представителят на фирмата.

Кандидатстването за финансиране на нови проекти предстои. Новата процедура ще бъде обявена в близките дни.

Областният съвет на БЧК - Добрич ще отчете своята дейност за изминалата 2021 година на 18 февруари. Поради
епидемичната обстановка събранието за отчет ще се проведе в онлайн формат.
Удовлетворен съм от всичко онова, което бе свършено през миналата година, коментира за медийна група
"Добруджа" д-р Артюн Еринозов - директор на Областния съвет на БЧК. 
4 848 са членовете на хуманитарната организация в областта през миналата година. Доброволците през 2021
година са били 325, а доброволците на БМЧК са 165. Толкова са и членовете на младежката организация.
Една от най-големите и мащабни програми, по които е работила организацията през миналата година е
хранителната програма с план 2019/2020 г. С хранителни пакети са подпомогнати над 6000 лица. Стойността на
раздадените продукти е 250 000 лева. Наред с тази програма са изпълнявани дейности и по други подобни, но с
по-малки мащаби. Осигурихме коледни пакети на деца в риск, подпомагахме бездомни лица, семейства в нужда,
както и други хора, които имаха нужда от подкрепа, казва д-р Еринозов.
Акцент в дейността на БЧК -Добрич са и обучения на доброволци, на кандидат-шофьори и на водни спасители,
допълни още той.
Д-р Еринозов със задоволство отчита и добрата работа на младите червенокръстци във връзка със 130 години от
създаването на младежката организация през 2021 година.
Една част от дейностите на организацията са насочени предимно към уязвимите групи от населението. Поради
наложените рестрикции в условията на пандемия, през миналата година, доброволният екип за реакция при
аварии и катастрофи е оказал помощ на много хора в нужда, коментира още директорът на хуманитарната
организация.
По време на събранието ще бъде приет нов десетгодишен стратегически план. Акцент в него е привличането и
задържането на доброволците, подпомагащи дейността на хуманитарната организация. За изпълнение на тази
цел усилията на организацията са насочени към младите хора и към подрастващите. 

От 8 февруари 2022 година в 90 СУ "Ген. Хосе де Сан Мартин" ще бъдат провеждани срещи с ученици с цел да
бъдат търсени и дискутирани проблемите, пред които е изправено човечеството и ще бъдат търсени начини за
решаването им по проект "Ученически научни инициативи - предизвикателства за предприемачество" (УНИПРЕД)"
изпълняван с финансовата подкрепа на Столична община – Програма "Европа" 2021 от сдружение "Алианс за
регионални граждански инициативи", фондация "Каузи" и 90 СУ "Ген. Хосе де Сан Мартин". 
Учениците ще се запознаят с Целите за устойчиво развитие на ООН, как науката и технологиите могат да решат
проблеми, като глобалното затопляне, климатичните промени и нарастващите неравенства, устойчивият и
здравословен живот. Чрез специално създадена интегрирана обучителна програма и методика учениците ще
търсят решение на проблемите свързани с Целите за устойчиво развитие, чрез социално предприемачество и
предприемачески идеи.
Съвместно с ученици и експерти от страна на партньорските организации и учители ще бъдат идентифицирани
най-сериозните и належащи проблеми и ще бъдат намерени бизнес решения за тях.
В по-късен етап от проектните дейности, учениците ще разработват собствени бизнес планове, както и прототипи
на идеите им на база научни доказателства. Те ще получат консултации и менторска подкрепа и ще имат
възможност да се срещнат с потенциални инвеститори, които да чуят и видят предприемаческите им идеи.
Обученията и експериментално-лабораторната работа ще бъдат проведени в STEM среда, благодарение на

Заглавие: Над 12 000 души подпомогна БЧК - Добрич през 2021 година (ВИДЕО)
Дата: 16.02.2022 15:15
Медия: Добруджа

Заглавие: Започва проект "Ученически научни инициативи - предизвикателства за предприемачество"
(УНИПРЕД)
Дата: 17.02.2022 23:55
Медия: Информационен портал за неправителствените организации

http://dobrudjabg.com/novina/nad-12-000-dushi-podpomogna-bchk-dobrich-prez-2021-godina-video-/76160
https://www.ngobg.info/bg/news/125606-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B8-%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0.html


създадения в 90 СУ "Ген. Хосе де Сан Мартин" STEM център – "раСтем".
Финално събитие на проекта ще бъде "Ученическа научна предприемаческа борса".
Интересна и полезна информация, както и публикации от всички дейности с учениците може да намерите на
специално създадената фейсбук страница на проекта, достъпна е ТУК.
Тук може да се запознаете с център "раСТЕМ" , чрез виртуален тур.
Проект "Ученически научни инициативи – предизвикателства за предприемачество" (УНИПРЕД) се изпълнява с
финансовата подкрепа на Столична община – Програма "Европа" 2021 от сдружение "Алианс за регионални
граждански инициативи" в партньорство с фондация "Каузи" и 90 СУ "Ген. Хосе де Сан Мартин". 

Ротари клуб-Гоце Делчев и Ротари клуб Банско- Разлог постигнаха нова благотворителна инициатива за
пациентите на МБАЛ" Иван Скендеров" Гоце Делчев. Днес те дариха за нуждите на лечебното заведение Апарат за
наркоза и Апарат за горна и долна ендоскопия.

Ротари клуб Гоце Делчев е основан преди 12 години. Днес в клуба членуват 22 лидери с различни професии и
интереси. Сред реализираните проекти назад във годините са и осигуряване на инструментариум за болницата в
Гоце Делчев, стол за родилно отделение, детски площадки, екопътека до Делчево, коледна украса за Града, музей
на открито в Гърмен, празници за деня на детето, организиране на профилактични прегледи и др

На международния ден на даряването на книги 14 февруари, Регионална библиотека "Св. Минков" получи дарение
от Книжна борса "Колхида" – 50 издания от различни области на познанието за деца и възрастни.

Книгите са подбрани от различни области, като преобладава научната и детска художествена литература.

Приложна психология, медицина за всеки, история, право , духовни учения, както и художествена литература ще
радват скоро читателите.

В рамките на инициативата "50 книги за 50 библиотеки", Книжната борса "Колхида" обогатява фонда на 50
библиотеки в страната с по 50 издания. "Скромното дарение е в знак на признателност за доброто сътрудничество
и като признание за изключителната мисия на библиотеките в съхраняването и разпространението на културата в
България", казват от "Колхида".

Дарителството в Сливенския край има богати традиции и разнообразни форми на проявление от Възраждането
до днес. Големината на дарението не е от съществено значение, защото жестът е израз на вътрешна потребност
да помагаш на обществото и града. Поривът да даряваш не зависи от това дали си богат. Дарителите са от най-
различни социални и професионални прослойки.

Днес си спомняме с благодарност за Хаджи Мина Пашов, чиято доброта и щедрост са оставили трайна диря в
града ни.

Хаджи Мина Пашов се е родил на 30 януари в Йерусалим, където неговите родители са отишли на поклонение.
Баща му Хаджи Янко Пашов е виден сливенски търговец. Израснал в Сливен. Бил любознателен и старателен
ученик. Голямо влияние върху него оказва учителят му Добри Чинтулов. Поради това, че баща му умира, след
завършване на сливенското класно училище, не продължил образованието си. През 1855-1856 г. е секретар на
сливенските търговци във Фокшан, Румъния, след което става секретар на абаджийската кантора на
съгражданина си Александър /Александрия/ Белчев в Яш, Румъния. През 1857 г. заминава за Цариград. В
Цариград се занимава с книжовна дейност, участва в учредяването на Първо българско читалище в Цариград.

Заглавие: Ротари с дарение за болницата в Гоце Делчев
Дата: 17.02.2022 13:39
Медия: ТопПреса

Заглавие: Библиотеката в Перник получи дарение
Дата: 17.02.2022 07:39
Медия: За Перник

Заглавие: Щедростта на Сливналии от миналото
Дата: 18.02.2022 10:35
Медия: Sliven.NET
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Участва в борбата за независима българска църква, отзовава се с помощи за български комитети, дружества,
студенти и търговци. През 1866 г. заминава за Одеса. Там става съдружник на Николай Тошкович, забогатява и
купува недвижими имоти. По време на Руско-Турската война се включва активно в подпомагане на българското
доброволческо движение и опълченците. Снабдява с храни руската армия. Удостояван е с най-високите руски
ордени. Той е един от основателите на Българското книжовно дружество в Браила през 1869 г., което по-късно
мести седалището си в София и се преименува в БАН. Умира ненадейно в Петербург на 18 декември, 1881 година.

Мина Пашов е един от най-щедрите дарители на родния ни град.

На 2 декември 1882 г. Сливенската община получава дарение от 100 хиляди книжни рубли за образование.
Наследниците му предлагат с част от парите да се построи училище, носещо неговото име. На 10 юни 1884 г.
Сливенския митрополит Серафим полага основния камък на Девическото училище. Завършено е през 1885 г. като
четиристайно с една канцелария и е наречено на името на дарителя "Хаджи Мина Пашов". Това училище се
развива през годините и продължава и до днес като Средно училище.

С парите от наследството на Мина Пашов се закупуват две сгради в София. След дълги и продължителни дела
Сливенската община получава сградата на булевард "Цар Освободител" №2 в София. Решено е с лихвите от
капитала и наема от сградата да се подпомага училищното дело в Сливен и за издръжка на сливенски младежи,
учещи в чужбина. След 9.09.1944 г. управниците на Сливен не предявяват права върху сградата и Столична община
я третира повече от 45 г. като своя собственост. След 10.11.1989 г. сливенски патриоти живеещи в София се
застъпват за връщане на собствеността на Сливенска община. След дълги и трудни преговори се сключва
споразумение в ущърб на сливналии. Сградата е продадена за 2 300 000 дойче марки, а Сливенска община
получава само 500 000 лв. С получените пари е изграден общинския пазар в Сливен, а приходите от наеми от него
и до днес се използват за стипендии за изявени сливенски деца. През 2006 г. Сливенския общински съвет
учредява годишна стипендия на името на Хаджи Мина Пашов.

Днес на общинския пазар в Сливен е поставена скромна плоча, напомняща за жеста на дарителя.

Нека пазим спомена за този голям Човек с благодарност!

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

ИНДИВИДУАЛНО ДАРИТЕЛСТВО - (БРОЙ
НОВИНИ: 6)

Продължава благотворителната кампания в помощ на почерненото семейство на Силвия Петрова, която в края на
миналата година стана жертва на тежко престъпление и остави три деца сираци. Не спира подкрепата от
съученици и учителския колектив на ПГИ "Робер Шуман" към осмокласничката в гимназията Софиа Тара Любов
Санчес Йорданова.

Към стартиралата по-рано хуманна инициатива се включи и дарител със сума в размер на 2 500 лв. Той желае да
остане анонимен, но има огромно желание да помогне на семейството, което има нужда от съпричастност. С
негова помощ ще се окаже по- ефективна подкрепа в грижите за полусираците. Целта на училищното ръководство
е именно чрез доброто дело да се наберат средства за осигуряването на по-достоен живот на децата.

"Признателни сме за неговия принос. Благородният му жест е пример за подражание. Благодарим за
подкрепата!", се обръща инж. Христина Панчева, директор на ПГИ "Робер Шуман".

Събраните до този момент дарения от човеколюбивата кауза достигнаха 4 875 лева. Всеки желаещ може да
протегне ръка с избрана от него сума в ПГИ "Робер Шуман".

Повече информация при готовност за подпомагане на усилията в помощ на семейството може да се намери в
гимназията.

"Имаме да свършим още много работа, за да постигнем целта си!", призовават от Икономиката.

Заглавие: Анонимен дарител помогна с 2500 лева дъщерята на убитата Силвия
Дата: 12.02.2022 06:51
Медия: Екип 7
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С богоугодно дело в историята на Каменово ще остане 10 февруари 2022 година. Вчера, навръх християнския
празник Свети Харалампий, отец Дмитрий Терзи освети

огромен 6-метров кръст, издигнат на скалите край кубратското село.

Религиозният символ е дарение от младия местен земеделец Стефан Иванов, който го изработил
собственоръчно. 26-годишният мъж е внук на бившия кмет на Каменово Стефко Михнев, израснал е в селото и
продължава да живее там с 24-годишната си съпруга Даная и 1-годишната им дъщеричка Мишел. Желанието му е
железният кръст да закриля жителите на населеното място от бедствия, да носи здраве и берекет на вярващите.

Внушителният по размери символ на разпятието е с широчина 4 метра и се забелязва отдалеч от преминаващите
по главния път в селото. Нещо повече – той ще привлича погледите не само денем, но и нощем, защото дарителят
се е погрижил да бъде осветен. За стане възможно това помолил съседка, която е най-близо до мястото, да вземе
ток от имота й. Повикал екип на Енергото да постави отделен електромер за отчитане на захранването, така че от
тук насетне да може да плаща разходите за него на разкритата на името му нова партида. След това монтирал
върху кръста 20-метрова LED-лента с фотооко, благодарение на което осветлението ще се активира само в
тъмната част на денонощието.

Кръстът е поставен върху солидна основа, глътнала два кубика бетон, вкопана над метър под земята. Младият
благодетел се посъветвал с майстори как точно да бъде направен монтажа, за да стане стабилна огромната
конструкция, осигурил трактор, който да разчисти терена наоколо, а след това и скеле, за да се улесни
изправянето и поставянето на кръста. Накъде да сочи той, как да бъде боядисан и какви да са пропорциите му
пък го насочил отец Терзи. Пак по негова препоръка освещаването се случи на голям християнски празник, макар
че първоначалната идея на Стефан била друга – да го направи на рождения ден на дъщеричката си, която на 8
февруари навършила годинка.

Изработката, подготовката и монтирането на кръста отнели общо десет дни, помогнали му негови работници и
приятели, които като разбрали с какво се е захванал сами предложили помощта си. "

"Когато дядо ми беше кмет, често е вадил от джоба си, за да се случват нещата в селото, защото парите, които се
отпускат, никога не стигат. От него съм видял и съм се учил, искам и аз да направя нещо за Каменово и за хората,
които живеят тук", обясни младият мъж.

Пожела и изрично да споменем имената на всички, решили да му помогнат в благородното начинание – Ясен
Радев, Стоян Йовчев и братята Цветомир и Атанас Димитрови, съседката Тодорка, осигурила достъпа до
електричество, и комшията дядо Митко, от когото взели ток и вода за изливането на бетона.

За да могат хората, които от тук насетне ще посещават мястото, да се наслаждават спокойно и по-продължително
на гледката, младият мъж изработил и монтирал маси и пейки от салкъм.

Освещаването на кръста вчера по обед бе уважено от заместник-кмета на Кубрат Мирослав Йорданов и от десетки
жители на Каменово. Домакинът бе осигурил почерпка и топъл чай, за да се сгреят гостите във ветровития
февруарския ден, част от тях пък бяха приготвили домашни питки, баница и сладкиши.

В богоугодната инициатива хората признаха, че виждат не просто една атрактивна придобивка за селото, а
надежда, че ще бъдат закриляни и знак, че скоро предстоят по-добри и здрави времена.

При освещаването отец Дмитрий Терзи благослови кръста и младите хора, които са се погрижили той да стане
факт, като изрази надежда, че и други ще последват този добър пример.

"Мястото, на което е поставен, е такова, че се вижда и от четирите краища на селото. Затова този кръст ще пази
всички жители от бедствия, от лошото, а те ще могат където и да са да се помолят за здраве, за берекет, кой от
каквото има нужда", обърна се отец Терзи към присъстващите миряни.

Мила КЮЛЮМОВА

Заглавие: Дарител издигна 6-метров кръст на скалите край Каменово
Дата: 12.02.2022 06:51
Медия: Екип 7

Заглавие: Ветеринари от Разград дариха дефибрилатор на още две училища
Дата: 12.02.2022 19:35
Медия: ПИК

https://ekip7.bg/2022/02/12/daritel-izdigna-6-metrov-krast-na-skalite-kraj-kamenovo/
https://pik.bg/%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8-%D0%BE%D1%82-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4-%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%B0-%D0%B4%D0%B5%D1%84%D0%B8%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%89%D0%B5-%D0%B4%D0%B2%D0%B5-%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B0-news1085108.html


Профилираната гимназия с преподаване на чужди езици "Екзарх Йосиф" и Основно училище "Н.Й.Вапцаров" в
Разград са поредните учебни заведения в региона, които вече разполагат с животоспасяващ дефибрилатор.
Жизненоважната апаратура е дарение от местната ветеринарномедицинска клиника "Фарма Тийм".

Уредът беше предоставен на директорите на двете училища, които са в един двор, Пейчо Георгиев и Галин
Парашкевов лично от собствениците на клиниката - ветеринарните лекари д-р Димитрина Петрова и д-р Никола
Досев.

Досев припомни, че другите училища, които получиха осигурени от фирмата апаратури са Математическата
гимназия "Акад. Н. Обрешков", където в сградата са още Спортното училище и Средно училище "Хр. Ботев".

Като част от благотворителната кампания на фирмата "Да спасим сърце" дефибрилатор беше дарен и на Основно
училище "Васил Априлов" в Исперих. Уред е поставен също на видно място във фирмения ветеринарно-
медицински комплекс в Разград.

От свое и от името на колегата си Галин Парашкевов Пейчо Георгиев благодари за жеста на дарителите, като си
пожела да не се налага да го ползват. Подкрепа на благородното дело безвъзмездно оказва д-р Деян Коларов,
който провежда начален инструктаж на медицинските лица в училищата за работа с апарата.

Целта на ветеринарните лекари е дефибрилатори да бъдат предоставени на още училища в областта. Предвижда
се такива уреди да бъдат поставени в обществени сгради и на обществени места.

"За закупуването им обаче ще трябват средства, като част от тях се надяват да получат от общината. Към
кампанията "Да спасим сърце" има разкрита и дарителска сметка. В нея вече има постъпили средства от фирми и
частни лица", каза д-р Досев и призова, който може и желае да подкрепи инициативата на "Фарма тийм".

Бившият вратар на ЦСКА Ивайло Петров дари своите медаи от турнира за Купата на България от 2016 и 2021 г.

Един от любимците на сектор "Г" събра общо 6 хиляди лева, които ще бъдат преведени за лечението на дъщерята
на Стойко Сакалиев - Любомира, и за каузата по изчистването на дълга към Юнес Бенжелюн.

"Благодаря на всички, участвали в двата търга за медалите ми, парите от които ще отидат за подпомагане на
нашето семейство ЦСКА! 2000 лв. отиват за лечение на дъщерята на Сакалиев и 4000 лв. по сметката на ЦСКА!
Следващата седмица, след превод на сумите по сметките, ще кача и платежните нареждания! Винаги верни!",
написа Пифа.

Дарителката е млад предприемач в сферата на медиите

Дарение на книги от български и чуждестранни автори получи Регионална библиотека "Хр.Ботев" Враца. "В отдел
"Заемна за дома" получихме дарение от Савина Езекиева", съобщи директорът на биллиотеката Силвия Павлова,

"Млад предприемач с дейност в сферата на медии, реклама, събитиен мениджмънт и наш приятел Савина
Езекиева, обогати фонда на библиотеката с дарение на книги от български и чужди автори", уточниха от
библиотеката.

Дарението пристигна дни преди старта на кампанията "Дари книга, подари любов", организирана по повод
Международния ден на даряването на книги - 14 февруари.

Заглавие: Ивайло Петров събра огромна сума от благотворителни търгове за ЦСКА и Стойко
Дата: 13.02.2022 16:39
Медия: Топ спорт

Заглавие: Савина Езекиева дари книги на Регионалната библиотека във Враца
Дата: 14.02.2022 14:03
Медия: Дарик

Заглавие: Есил Дюран направи голям жест към детето, чиято майка почина пред Спешното във Враца
Дата: 15.02.2022 09:25

https://topsport.bg/cska/ivaylo-petrov-sabra-ogromna-suma-ot-blagotvoritelnite-si-targove-za-tsska-i-stoyko.html
https://darik.bg/savina-ezekieva-dari-knigi-na-regionalnata-biblioteka-vav-vraca
https://www.burgas24.bg/novini/Bylgaria/Esil-Dyuran-napravi-golyam-zhest-kum-deteto-chiyato-maika-pochina-pred-Speshnoto-vuv-Vraca-1212749


Юбилейният сезон на "Като две капки вода" очаквано стартира грандиозно и със серия от изненади. Победата в
първата вечер грабна поп фолк дивата Есил Дюран, която зашемети всички с внушителното си изпълнение на
легендата на соул музиката Арета Франклин.
Малко, след като научи, че е победител за вечерта, развълнуваната изпълнителка получи чек за 2500 лв. от Хилда
Казасян. Запитана за каква кауза ще дари парите, Есил Дюран отвърна, че те отиват за детето, чиято майка умря
пред регистратурата в болницата във Враца - случай, който наскоро разтърси цяла България.
"Много благодаря на всички. Много съм изненадана, защото всички бяха много добри", призна още Есил за дебюта
и победата си.
Освен нея, сцената завладя с изпълнението си още Александър Сано - с рок хита "Zitti E Buoni" на италианската
група, която спечели последното издание на "Евровизия" – Måneskin.
Крисия пък вдигна публиката на крака с образа си на носителката на 7 награди "Грами" Тони Бракстън и най-
известната й песен "Unbreak My Heart". 
Поп фолк певицата Алисия буквално полетя над сцената като световната звезда Дуа Липа и накрая накара Рачков
и Геро да се катерят на стълби, за да я хванат за краката.
А Руслан Мъйнов успя да пренесе всички във филмовата класика "Кръстникът", като влезе в ролята на
италианската звезда Джани Моранди.
Изненада се оказа и изпълнението на актьора Моню Монев, който влезе в обувките на поп изпълнителя Дони и
емблематичния хит "Ближи си сладоледа".
"Върнах се 30 години назад с това изпълнение. Имитацията беше страхотна! Благодаря ви за това уважение!",
сподели след това някогашната дуетна половинка на Дони - Момчил, който проследи изпълнението на живо. 
Дарин Ангелов се превъплъти в образа на Орлин Павлов, а Мариана Попова разчувства всички с изпълнение на
"Повей, ветре" на незабравимата Паша Христова. Накрая любимият й Веселин Плачков изтича от публиката, за да
й поднесе цвете.
Минути преди зрителите да разберат кой е изненадващият десети участник в шоуто, за който първи писахме, Краси
Радков поздрави всички за празника на влюбените с една от най-емблематичните любовни песни на Краля на
рока Елвис Пресли – "Love Me Tende".
Изненадата на вечерта бе поп фолк дивата Анелия, която влезе в шоуто като 10-и участник и избра да дебютира на
сцената с хита на гръцката изпълнителка Елена Папаризу – "My Number One" 

КАМПАНИИ - (БРОЙ НОВИНИ: 37)

Димитър Бербатов ще се присъедини към благотворителния турнир, чрез който ще се събират средства за
лечението на Стивън Бориславов, диагностициран със Сарком на Юинг.

В 11:30 легендарният български футболист ще направи и обръщение към младите таланти на почти всички
футболни школи в София, техните близки и гости на турнира.

Благотворителния турнир за Стиви ще се състои в неделя 13.02 от 9:00ч. на игрищата на 57 СОУ ,,св Наум
Охридски". Участие ще вземат отборите U14 на ЦСКА, Левски, Национал, Академия Септември, ДИТ, Левски-
Раковски, Метал Перник, Арес Сф, Струмска слава Рд, Левски Спартак.

По-рано днес БФС също се включи към благотворителната кауза "Бъдеще за Стиви". От родната централа ще
осигурят безвъзмездно съдии за предстоящия турнир.

И БФС ще помогне на болния Стиви

Етър стартира дарителска кампания в подкрепа на 14-годишен футболист

ЦСКА 1948 обяви благотворителен търг в подкрепа на млад футболист

Млад футболист се нуждае от средства за лечението на коварна болест

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

Медия: Бургас 24

Заглавие: Димитър Бербатов ще участва в благотворителния турнир в помощ на Стиви
Дата: 11.02.2022 17:44
Медия: Dsport.bg

Заглавие: Антъни Иванов стартира благородна кауза
Дата: 11.02.2022 18:11
Медия: Гонг

https://dsport.bg/dimitar-berbatov-ste-uchastva-v-blagotvoritelnia-turnir-v-pomost-na-stivi.html
https://gong.bg/oshte-sport/drugi-sportove/multimedia/video/antyni-ivanov-startira-blagorodna-kauza-670093


Един от най-добрите български плувци - Антъни Иванов, стартира благотворителна кампания, с която иска да
събере средства, за да може деца от семейства в неравностойно материално положение да получат достъп до
възможност да се научат да плуват.

"Обмислям 50% от събраните средства да бъдат пренасочени към фондацията на Майкъл Фелпс. Целта е 20
хиляди долара, така че половината ще отидат към фондацията, която е помогнала на над 50 хиляди децада се
научат да плуват – това е само за 2021-а година. Втората част от средствата ще ги разпределя към треньори и
клубове, на които вярвам, че няма да злоупотребят и ще дават безплатни уроци на деца", започна плувецът.

"Случаите на удавяне ще бъдат намалени, ако едно дете в ранна възраст се научи да плува. Агитирам повече
родители да се включват в това, за да се помогнат на семейства, които нямат възможност. Мисля, че ще бъде
страхотна инициатива. Дано повече хора се включат", завърши Иванов.

От мотоклуб "Free riders" МС – Силистра съобщиха, че в резултат на организираната от мотоклуба коледна
благотворителна акция и събраните дарени средства в помощ на децата от "Център за комплексно обслужване на
деца с увреждания и хронични заболявания" – гр. Силистра, ул. Серес, № 4, че вчера – 11.02.2022г. в двора на
центъра бяха монтирани платените със събраните пари беседки нужни за занимания на децата на открито през
горещите летни месеци. 
От името на всички членове на мотоклуба, на управата на здравното детско заведение и най – вече от името на
болните дечица изказват благодарност за добрината, за помощта и за дарените детски усмивки. 

Асоциация "Българска книга" отбелязва Международния ден на даряването на книги 14 февруари с призив към
компаниите и частните лица да дарят книги. Кампанията под наслов "Дари книга, подари любов" е още един повод
да подарим книга на институциите, които се грижат за духовното ни израстване и образование, съхраняват книгата
като ценност и озаряват със знания, а именно – училища, библиотеки, читалища.

Международният ден на даряването на книги или International Book Giving Day, се чества за пръв път през 2012
година. Към момента 44 държави подкрепят инициативата, сред които Франция, Индия, Бразилия, Дания,
Германия, Египет, Канада, Мексико, Унгария и България.

В България Международният ден на книгодаряването (International Book Giving Day) се отбелязва за пети пореден
път. Традиционно благотворителната кампания ще продължи през целия февруари и събраните книги ще бъдат
изпратени в библиотеки и читалища – там, където книгата е на почит. Приемат се книги за читатели от всички
възрасти в добър търговски вид, издадени не по-рано от 2016 година.

Пунктовете за приемане на книги в София са: Книжарница "Кибеа" – ул. "Хан Крум" № 15, Книжарница "Рибка" – ул.
"6-и септември" № 37.

Организаторите на кампанията се обръща към бизнеса и всички хора, които вярват в силата на книгата, с апел да
купят книги и да ги дарят на своите любими училища, библиотеки, читалища. Даряването на книга е акт на
корпоративна социална отговорност, но не само. Включвайки се в Акция "Книгодаряване", компаниите се
превръщат и в посланици на четенето, изтъкват важността на книгите и четенето като част от формалното и
неформално образование, споделят любовта си към книгите.

Акция "Книгодаряване" е естествено продължение на кампанията "Купи 1 книга", която стартира през април 2019
година с цел да подпомогне книгата във време на пандемия, да я съхрани като ценност и да гарантира нейното
бъдеще.

Заглавие: "Свободни мотористи" в Силистра монтираха беседки в център за деца с увреждания
Дата: 12.02.2022 11:34
Медия: Кворум Силистра

Заглавие: Апел към бизнеса: "Дари книга, подари любов!"
Дата: 12.02.2022 12:02
Медия: Асоциация на индустриалния капитал в България

Заглавие: Видинска танцова школа с благотворителен концерт
Дата: 12.02.2022 11:39

https://www.kvorum-silistra.info/news/23608
https://bica-bg.org/%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%BB-%D0%BA%D1%8A%D0%BC-%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B0-%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B8-%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B8-%D0%BB/
https://bnr.bg/vidin/post/101600211/vidinska-tancova-shkola-s-blagotvoritelen-koncert


Видинската танцова школа "Swing" организира благотворителен концерт в подкрепата на малката Велизара,
която е с диагноза хидроцефалия. Школата за модерен балет ще посвети своя годишен концерт на Зари, която
вече дълги години води борба за подобряване на състоянието си.

"Концертът на танцова школа "Суинг" тази година ще бъде с благотворителна цел. Събраните средства ще отидат
за лечението на малката Зари, която е с хидроцефалия. Датата ще е 1 юни- Денят на детето, умишлено съм я
избрала. Всички трябва да правим добро и да бъдем добри." - каза за радио Видин ръководителката на школата
Елена Венелинова.

Концертът, който ще се състои на Деня на детето, ще бъде в името на едно по-добро бъдеще за едно дете. Той ще
включва танцови изпълнения на всички групи от школата, както и такива на различни гости, които ще вземат уастие
в инициативата, добави още ръководителката на школата.

Футболистите на ЦСКА се включиха в благотворителната кампания в подкрепа на таланта от школата Стивън
Бориславов, който страда от Сарком на Юинг. За лечението му са нужни 200 хиляди евро.

Играчите на "червените" предоставиха на търг свои фланелки. Юрген Матай, Димитър Евтимов, Густаво Бусато,
Томас Лам, Греъм Кери и Карло Мухар се включват в кампанията.

Търгът продължава до 20:00 часа на 15 февруари.

Ето какво написа вратарят на ЦСКА Димитър Евтимов:

"Здравейте,

Това е Стивън Бориславов и той има нужда от нашата помощ!

Той е диагностиран с тежкото заболяване, сарком на Юинг.

За да се излекува са му нужни 200 000 Евро.

За съжаление тази сума е непосилна за него и неговото семейство, заради това ние, футболистите на ЦСКА
СОФИЯ решихме да организираме благотворителен аукцион с наши тениски.

В аукциона можете да намерите тениски на капитана на ЦСКА Юрген Матай, вратарите Димитър Евтимов и
Густаво Бусато, защитникът Томас Лам и халфовете Греъм Кери и Карло Мухар.

Под снимката на всеки футболист, може да напишете коментар със сумата и предложилият най-много, ще получи
желаната тениска.

Търгът ще приключи на 15.02.2022 в 20:00 часа.

Моля споделяйте , за да помогнем на Стивън!"

В същото време за каузата ще се състои и благотворителен турнир - утре от 9:00ч. на игрищата на 57 СОУ "Св.Наум
Охридски". Участие ще вземат отборите U14 на ЦСКА, Левски, Национал, Академия Септември, ДИТ, Левски-
Раковски, Метал Перник, Арес Сф, Струмска слава Рд, Левски Спартак.

В 11:30 часа Димитър Бербатов ще направи обръщение към младите таланти на почти всички футболни школи в
София, техните близки и гости на турнира.

БФС ще осигури безвъзмездно съдии за предстоящия турнир в подкрепа на благородната инициатива. Желаещите
да подпомогнат каузата могат да го направят на дарителска банкова сметка:

IBAN : BG51STSA93000028755501

BIC : STSABGSF

Медия: Радио Видин

Заглавие: Футболистите на ЦСКА, Бербатов и БФС се включиха в благотворителната кампания в подкрепа на
Стивън Бориславов
Дата: 12.02.2022 10:45
Медия: Труд

https://trud.bg/futbolistite-na-cska-berbatov-i-bfs-se-vklyuchiha-v-blagotvoritelnata-kampaniya-v-podkrepa-na-stivan-borislavov/


Титуляр: Стивън Валериев Бориславов

Кандидатури се приемат до 10 април 2022 г.

Преди два месеца Емил Ценов инициира в Туитър събирането на средства за годишни стипендии за талантливи
деца от семейства с доходи до 700 лева на глава от смейството. "Щастлив съм да кажа - написа той в пост във
Фейсбук - че 240 души станаха дарители и събрахме общо 19 200 лева. Те ще стигнат за осем годишни стипендии
по 2400 лева. Кандидатстването става на сайта www.bgtwitter.com, там са описани и условията. Ще бъде чудесно,
ако повече деца от града ни кандидатстват и спечелят стипендии. Кандидатури се приемат до 10 април 2022 г."
Повече подробности за инициативата:

"Ние сме малка част от българската Twitter-общност. Обединихме се зад идеята на Емил Ценов
(@GeneralMelchett), който е и основен администратор на проекта.

Идеята: искаме да организираме една или повече годишни стипендии за интелигентни деца от семейства с
финансови възможности около и под средните. Броят стипендии всяка година ще бъде определен спрямо
набраните средства."

Подробностите:

През декември 2021 година в българското Twitter пространство възникна идеята да се съберат пари за една или
повече годишни стипендии за интелигентни деца от семейства с финансови доходи под средните. За по-малко от
две седмици събраха 19 200 лева, достатъчни за осем годишни стипендии по 2400 лева. Дариха общо 240 души.

Първоначалната идея дойде от Емил Ценов (@generalmelchett в Туитър), който е и основен администратор на
проекта, но нейният успех ще бъде възможен само с участието на всички дарители. В момента в проекта са
активно включени над 50 души – мениджъри, програмисти, юристи, преподаватели, хора от различни професии, но
обединени от една цел – да променят България към добро чрез децата ѝ.

Набирането на нови дарения ще бъде отворено отново в края на 2022 години и ще бъде обявено на този сайт.
Идеята е без ограничение във времето и стипендиите могат да бъдат отпускани всяка година.

Целева сума:

Всяка годишна стипендия ще бъде на стойност от 2400 лева. Раздадените стипендии ще бъдат пропорционални
на събраната сума. Например, ако се съберат 7200 лева, ще бъдат раздадени три стипендии. Ако се събере сума,
по-голяма от необходимата за N брой стипендии, но недостатъчна за N+1 брой стипендии, разликата ще бъде
запазена за следващата година или ще бъде добавена пропорционално към покритите вече стипендии. Това ще
бъде решено с гласуване от дарителите. Например, ако бъдат събрани 5600 лева, ще бъдат дадени или две
стипендии от 2400 лева и 800 лева ще останат в резерв, или две стипендии от по 2800 лева.

Зам.-кметът на Община Родопи и лидер на ВМРО в Пловдив Борислав Инчев продължава да събира средства за
закупуването на кувьоз. Преди месец той обяви в социалната мрежа своята страхотна кауза, че ще плете и ще
продава мартенички, а парите ще дари за закупуването на оборудването за недоносени деца. Кувьозът ще бъде за
общинската болница МБАЛ "Св. Пантелеймон" в Пловдив, обясни преди време бившият кмет на район "Южен", а
сега зам.-кмет на Община Родопи.

Преди часове Инчев обяви в социалната мрежа, че зад благородната му кауза вече стои цял екип и показа
сътворените вече мартенички.

"Който иска вече може да поръчва", написа още Инчев и пусна снимка във Фейсбук.

Заглавие: Осем годишни стипендии по 2400 лева ще получат деца от социално слаби семейства
Дата: 12.02.2022 14:00
Медия: Благоевград Утре

Заглавие: Борислав Инчев плете мартенички, дарява парите за кувьоз
Дата: 12.02.2022 15:10
Медия: Vratsa GUIDE

https://blagoevgrad.utre.bg/2022/02/12/599707-osem_godishni_stipendii_po_2400_leva_shte_poluchat_detsa_ot_sotsialno_slabi_semeystva
https://novini.vratsa.eu/bg/borislav-inchev-plete-martenichki-daryava-parite-za-kuvoz/


Идеята за оборудването на медицинския автомобил е на доброволците от "Аварийно спасяване Пловдив" и
клуб "Офроуд Пловдив"

Очаква се до края на март България да разполага с линейка, която да може да стига до труднодостъпни места.
Доброволци организираха дарителската кампания за събиране на необходимите средства.

Идеята за оборудването на медицинския автомобил за тежки терени е на доброволците от "Аварийно спасяване
Пловдив" и клуб "Офроуд Пловдив", съобщава БНР. Целта е да се реагира бързо и адекватно на инциденти при
труднодостъпни места в планините.

Георги Влайков, председател на сдружение "Аварийно спасяване Пловдив":

"Последните години хората много започнаха да ходят по планини – има различни велосъстезания, офроуд
състезания. Ако там се случи един инцидент, нямаш друг начин за достигане до пострадалия, освен да ходиш пеша.
Ако има една високопроходима машина с много добър, обучен шофьор и медицински екип вътре, те могат да
бъдат изключително полезни. Дори машината да не може да достигне до съответния пострадал, аз мога да
закарам един медицински екип или двама парамедика да един километър от него, което спестява един часове
ходене.

Идеята ни е първо да завършим една, а след това ако имаме възможност, да оборудваме още някоя".

За да осъществят идеята си доброволците организират дарителска кампания. Със събраните средства вече е
купен подходящ автомобил и необходимото медицинско оборудване за него.

За първата спасителна офроуд линейка са необходими още между 7 и 8 хиляди лева.

"Вече сме закупили автомобила, в момента се работи по него, за да се оборудва с медицинска апаратура. Може би
едно от предимствата на тази машина пред един евентуален хеликоптер е, че тази машина може да въври във
всякакво време. Докато при лошо време един хеликоптер ще каже: Ние не можем да летим, защото
метеорологичните условия не позволяват", каза Георги Влайков.

На снимката: Работа по автомобила, който ще се превърне в линейка за тежки терени

Малко преди 11 ч. стотици изпълниха площад "Хаджи Димитър" в Сливен, за да получат безплатни фиданки за
засаждане от неправителствената организация Гората.бг

Организацията, известна с благородната цел да постигне засаждане на 3 000 000 фиданки в България е
създадена преди 8 години. Тя не използва европейски средства, а работи изцяло с подкрепата на малки дарения
и доброволчески труд.

Преди два месеца от там обявиха, че вече могат да отчетат 1 400 000 засадени дървета.

12 000 фиданки бяха разтоварени на централния площад в Сливен сутринта от създателя на Гората.бг Никола
Рахнев (на снимката) и екип от доброволци.

Хората споделяха, че от години площадът не е бил толкова пълен.

Организацията на Гората.бг беше на ниво, въпреки извилата се от пешеходната пътека до Общината опашка,
която стигаше чак до театъра.

Повечето фиданки са 50-130 см., оптимални за прихващане и лесни за засаждане, като има и такива до 2 метра.
"Вишните, орехите, сливите (жълта афъзка) дюлята са качествени сортове, другите плодни дървета не са
облагородени (подложни са) и следва да се облагородят/ашладисат.", обясни Никола Рахнев. Той сподели, че
повечето от фиданките са от разсадника в с. Крушаре.

Желаещите могат да получат повече от едно дръвче. Единственото условие е дръвчетата да бъдат засяти законно
и за тях да бъдат полагани грижи. От Гората.бг раздадоха и инструкции за съхранение, засаждане и грижа на

Заглавие: До края на март България ще разполага с линейка за тежки терени
Дата: 13.02.2022 13:26
Медия: Новините под лупа

Заглавие: 12 000 ДОБРИНИ НА ПЛОЩАД "ХАДЖИ ДИМИТЪР" В СЛИВЕН
Дата: 13.02.2022 14:43
Медия: Сливен Инфо

https://lupa.bg/news/do-kraya-na-mart-balgariya-shte-razpolaga-s-lineika-za-tezhki-tereni_162315news.html
https://sliveninfo.bg/12-000-%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4-%D1%85%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B8-%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%8A%D1%80-%D0%B2/


всички, получили дръвчета.

Дръвчета ще се раздават до 14.00 ч.

"Вярваме, че заедно можем да оставим по-добър свят на децата ни, затова преди 8 години създадохме Гората.бг,
една чиста инициатива движена от десетки хиляди доброволци, която има за основна цел засаждането на нови
гори и дървета за България. Засадените от Гората.бг дървета достигнаха 1.4 милиона и сме се устремили към
нашата цел от 3 милиона дървета. По пътя правим всичко добро, което можем – за хората, горите и природата –
даряваме вяра, подкрепа и надежда на хиляди хора, вдъхновяваме ги за добро, изкупуваме и опазваме стари
гори, помагаме на животни. Всички кампании и действия на Гората.бг са чисти, напълно безкористни, аполитични
и безплатни за участниците. Благодарим Ви, че с Вашата подкрепа можем да направим още много добро!" –
споделя Никола Рахнев.

Най-натоварените лечебни заведения обаче предпочитат квалифицирани кадри

Броят на пациентите с коронавирус в болниците започва да намалява около 2 седмици след като кривата на
заболеваемостта тръгне надолу. Засега в COVID отделенията у нас има над 6 хиляди души, разказват от Нова
телевизия.

Нуждата от доброволци, които да помагат, е сериозна. Оказва се обаче, че болниците предпочитат по-дълго да
търсят квалифицирани кадри, отколкото да вземат хора без опит.

Преди година заради бума от COVID-19 Христиан остава без работа. И след 15 години като сервитьор, той рязко
променя посоката.

"Имало е и доста натоварващи психически моменти, когато си отиват хора, след като в продължение на месеци си
се грижил за тях", споделя той.

Но сблъсъкът му с тази реалност води и до кардинална промяна в живота му.

"Работата с пациентите и милите сестри и доктори, които бяха толкова отзивчиви постоянно да ни обясняват
всичко, което ни интересува, и да задаваме хилядите си въпроси, ме накара и аз да искам да бъда сестра и сега да
уча за това", казва Христиан.

Немалка част от доброволците обаче остават в COVID отделенията за кратко. Това, заедно с по-слабия натиск към
болниците по време на петата вълна, е причина някои големи болници да не търсят доброволци.

В Бургас обаче, където заболеваемостта остава висока, причината да не търсят доброволци е необходимостта им
от хора с опит.

"Натискът в здравната система е доста голям и имаме нужда от квалифицирани лекари и сестри, тъй като вече
изнемогваме", заяви д-р Стела Сивева.

Всички, които искат да помагат, вече могат да кандидатстват през единната здравна система на сайта His.bg.

На ден кандидатстват около 10 души. Боян от Силистра, например, вече е подал документите си към регионалната
здравна инспекция.

"По-малко от 24 часа след това се свързаха с мен с уточняващи въпроси – колко време мога да отделям, кои дни
от седмицата", разказва Боян Симеонов.

Вместо в болница той решава да помага на служителите в РЗИ, защото с очите си видял колко натоварена е
работата им.

"Трябваше да си поставя бустерна доза, имаше опашка пред РЗИ-Силистра и двама граждани от британски
произход искаха да си поставят доза ваксина, но служителката на РЗИ имаше езикова бариера. Още тогава си
казах, че мога да помогна", разказва той.

В онлайн системата всеки може да посочи на коя от общо 93 здравни инспекции или болници иска да помага, във
всяка област у нас. В противен случай РЗИ ще го разпределят там, където има най-голяма нужда от доброволци.

Заглавие: Болниците продължават да имат нужда от доброволци за COVID отделенията
Дата: 13.02.2022 21:04
Медия: Факти

https://fakti.bg/zdrave/652965-bolnicite-prodaljavat-da-imat-nujda-ot-dobrovolci-za-covid-otdeleniata-
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Видин - благотворителна кауза - Килиманджаро - снимки и видео
Видинчанинът Мартин Петров покорява Килиманджаро с благотворителна кауза
Видин, 14 февруари (Ирена Данаилова, БТА)
Видинчанинът Мартин Петров даде старт на своята поредна експедиция - към най-високата точка на Африка, връх
Килиманджаро. Включването му в експедицията е с благотворителна кауза - "Килиманджаро за деца" или "Kili For
Kids" , каза Петров специално за БТА преди заминаването си от Видин . 
Очакванията са в средата на седмицата - 16-17 февруари, Мартин Петров да щурмува и изкачи Килиманджаро.
Благотворителната кауза, на която е посветено покоряването на върха, е част от международната инициатива на
Фондацията към световната организация на "Лайънс клубовете" (LCIF) "Kilimanjaro for Kids", а целта е да се
съберат средства за изграждане на учебен център за деца сираци и със самотни родители в Кения. 
Каузата е инициирана още през 2019 г. от първата в историята жена международен президент на "Лайънс",
разказа Петров. Целта е да се съберат средства в размер на 100 000 долара за построяване на център - пансион,
детска градина и начално училища, за деца сираци в Африка, и то в най бедната й част, в Кения и региона на Ати
Ривър. Този център приютява над 200 деца от изключително бедни семейства и сираци. Десет жени от "Лайънс
клубове", от 10 различни държави, сред които Швейцария, Италия, Великобритания, Полша, Румъния, Русия,
започват проекта преди три години и успешно изкачват Килиманджаро, като успяват да съберат благотворително и
по-голяма част от необходимата сума - около 75 хил.долара. 
Ковид обстановката спира проекта почти към края му, разказа Мартин Петров. Тази Коледа, заедно с
ръководството на "Лайънс Дистрикт 130 - България", решихме да се включим по-активно в този проект, като
поставим страната ни директно в него чрез това изкачване, както и за да дадем необходимия тласък за
финализиране на проекта и събирането на крайната сума - т.е. още около 15 000 долара, допълни Петров . 
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
този адрес. Всичко, свързано около подготовката на експедицията и кампанията може да се следи по дни онлайн
тук, тук и тук. 
За подготовката си Мартин разказа, че е протекла стандартно - с всекидневни тренировки, включвайки крос, йога,
плуване, фитнес, а през уикендите - и изкачвания основно на връх Миджур. Килиманджаро /5895 м/ технически се
води от най-лесните за изкачване континентални първенци, но височината от почти 6000 метра е много сериозно
предизвикателство. 
Алпинистът каза, че се чувства мотивиран и в отлична форма, за да изкачи Килиманджаро. Той уточни, че ще върви
по стандартните маршрути за изкачване на Ухуру, които са с продължителност между 7 и 12 дни, за да се
преодолее много голямата надморска височина и нуждата от добра аклиматизация. Петров обясни, че ще се
опита да щурмува върха по най-бързия маршрут, наречен Марангу роут, за общо 5 или максимум 6 дни, където
успеваемостта е под 50 на сто. 
Трекът ще започне на 13 февруари. Планът е атаката към върха да започне на 16 февруари вечерта и той да
пристигне на връх Ухуру на 17 февруари преди обяд. Ако всичко върви по план, очакванията на алпиниста са
слизането от върха и достигането на началната точка да стане до 18 февруари вечерта.
Покорявайки върха, по традиция ще поставя знамето на България и флагове на благотворителните организации и
каузи, които подкрепям, както и на спонсорите, допълни Петров. На върха той ще отнесе и няколко снимки на
Видин, дело на еколога и пещерняк Богомил Петров.
Мартин Петров е млад мъж, който се е посветил на това да помага и участва в благотворителни каузи. Той е
управляващ директор на производствена компания във Видин с над 150 служители, бивш президент на "Лайънс
клуб Видин", възпитаник на Американския университет в България. През 2021 г. той развя знамето на
националната кауза "България срещу диабета" от покрива на Европа и покори връх Елбрус (5642 м). Само година
по-рано покори и най-трудния за изкачване връх на стария континент - Монблан.
Носител е на специалния приз на името на алпиниста Атанас Скатов, връчен му от Туристическо дружество
"Бонония".
Килиманджаро е планински масив в Североизточна Танзания, образуван от три изгаснали вулкана - Шира на
запад с надморска височина 3962 м, Мауензи на изток с височина 5149 м и геоложки най-младият Кибо,
разположен между тях, чийто най-висок връх Ухуру има височина 5895 м и е най-високата точка в Африка. Цялата
територия на планината влиза в границите на Националния парк Килиманджаро. 
Мартин Петров отправи пред тръгването си от България апел към всички, които имат желание, да се включат в
благотворителната акция със средства. Дори и най дребните суми от един, два или три долара имат значение. 
/ЛМ/

Заглавие: Видинчанинът Мартин Петров покорява Килиманджаро с благотворителна кауза
Дата: 14.02.2022 08:03
Медия: Българска телеграфна агенция

Заглавие: Браво: Деца, бизнес, местна власт и читалище се вдигнаха в едно за добра кауза /СНИМКИ/
Дата: 14.02.2022 08:36

http://www.bta.bg/bg/c/BO/id/2575383
https://www.pbnovini.com/gradat/2022/bravo-detsa-biznes-mestna-vlast-i-chitalishte-se-vdignaha-v-edno-za-dobra-kauza-snimki/


На 12-ти февруари 2022г. в град Хисаря стартира кампания "Подай ръка- сбъдни мечта". Целта на кампанията е да
се съберат средства за финансова помощ на семейство или двойка с постоянен или настоящ адрес на
територията на община Хисаря с безплодие, лечимо с методите на асистирани репродуктивни технологии.

Тези седмици са много трудни не само за община Хисаря, но и за цялата ни страна, но нека не губим вяра, че ще
се справим успешно и с тази вълна на Ковид 19! Точно в такива моменти осъзнаваме, че няма нищо по-ценно от
живота и здравето. Точно в такива моменти подадената ръка към нуждаещ се човек е най-ценното, което можем
да сторим.

През месец януари, мотивирани от успеха на коледните инициативи "Подай ръка на Коледа" и "Ако можеш остави
– ако нямаш си вземи", младежите и децата от Общински младежки клуб "Иноватор", подкрепени от инж. Пенка
Ганева-кмет на община Хисаря и инж. Найден Павлов – председател на Общински съвет Хисаря, се впуснаха в
нова благотворителна кампания "Подай ръка – сбъдни мечта". Този път целта, която си постави екипът е да се
съберат средства за финансова помощ на семейство или двойка с постоянен или настоящ адрес на територията
на община Хисаря с безплодие, лечимо с методите на АРТ /асистирани репродуктивни технологии/.

Към благотворителната кампания се включиха и Местната комисия за борба срещу противообществените прояви
на малолетните и непълнолетните, Читалищата от град Хисаря, всички детски градини и училища в общината. С
продукти се включиха местните производители: "Енергия от ядки" Хисаря, "Сръчковците -АРТ", производители на
мед "Бормалийски".

През месец януари всички деца, от най-малките в детските градини до най-големите в училищата, развълнувани,
че помагат за каузата, изработиха валентинки, картички, сувенири и много други интересни неща, които бяха
изложени в благотворителен базар на 12-ти и 13-ти февруари в град Хисаря. Всеки, който желаеше, си взе от тях.
Изработените материали нямаха цена, всеки дарител сам определяше стойността на взетото.

Младежите от Общински младежки клуб "Иноватор" и децата от Читалищата от кварталите "Миромир" и "Момина
Баня" в Хисаря изработиха плетива, гердани, гривни, обеци от мъниста, за каузата. Детски танцов състав при НЧ
"Иван Вазов" и аниматорите от ОМК "Иноватор" специално за присъстващите подготвиха танци, игри за най-
малките и други забавления.

Младежите от Общински младежки клуб "Иноватор" с подкрепата на местния бизнес организираха томбола за
дарителите:

1. Хора дарили сума до 50 лв. участват за следните награди:

1.1. Месечна карта за избран от вас стил танци в Арт център "Алехандро"
1.2. Терапия за коса от фризьорски салон "Фешън Авеню"
1.3. Ваучер на стойност 50 лв. за козметични продукти "КодБио"

2. Хора дарили сума от 50 лв. до 100 лв. участват в следните награди:

2.1. Ваучер от ресторант "Национал" на стойност 100 лв. за вечеря за двама
2.2. Ваучер от ресторант "Писателите" на стойност 80 лв. + комплект книги
2.3. Ваучер на стойност 100 лв. от Оптика FG

3. Хора дарили сума над 100 лв. участват в следната награда: Екскурзия до Рим за двама, предоставена от
туристическа агенция "Фанагория Травел" /включва самолетен билет, 3 нощувки в Рим със закуска и туристическа
обиколка на града на български език/.

Предвид предстоящата седмица на виното и любовта, всеки дарител получи, като комплимент чашка вино и имаше
възможност да се снима в специално изработено сърце-рамка.

През седмицата на любовта и виното от 15 до 20 февруари, изработените от децата материали и сърцето-рамка
ще бъдат разположени в двора на Археологически музей град Хисаря.

Нека заедно подадем ръка и да сбъднем мечтата на двама влюбени! Децата са нашето послание към бъдещето!

Кампанията ще продължи и през следващите месеци докато се събере необходимата сума. За тези два дни, 12 и
13 февруари 2022г. събраната сума е: 2596, 33 лв.

Благодарим на всички, които се включиха и предстои да се включат в тази благородна кауза!

Представяме и банковата сметка:

Община Хисаря,

Медия: Подбалкански новинар
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Стара Загора - международен ден - книгодаряване
Днес е и Международен ден на даряването на книги, припомнят от сайта за култура "Долап БГ" и призовават да
подарим по една книга 
Стара Загора, 14 февруари (Румяна Лечева, БТА)
За повечето хора датата 14 февруари е свързана със Свети Валентин и Трифон Зарезан. От 2012 г. на този ден се
почитат и книгите, припомнят доайенът на старозагорските журналисти 80-годишната Росица Ранчева и Уляна
Кьосева от сайта за култура "Долап БГ" . Те обявяват и своята инициатива - призовават да дарим днес по една
книга.
Международният ден на даряването на книги привлича общественото внимание към книгата като най-добрия
подарък в света. Инициатор за създаването му е американката Еми Бродмур. Тя е автор на уебсайт за детски
книги и майка на много деца. Веднъж един от тримата й сина попитал Еми защо в календара липсва ден, в който
да даряваме един на друг книги. Благодарение на детското любопитство, в главата на Еми се появява идеята за
създаване на празник, който сега е известен на всички като Международен ден на даряването на книги.
Инициативата на многодетната майка е подкрепена първо от нейни познати, блогъри, приятели в социалните
мрежи, служители и бизнес партньори. По-късно необичайната идея е подхваната от жителите на различни
държави и тя бързо се разпространява по целия свят. Международният ден на даряването на книги, който
възниква в резултат на съвместни усилия, се превръща в празник за всички, които могат и обичат да четат,
разширяват своя кръгозор, пътуват до вселени, измислени от талантливи писатели.
В този празничен мразовит ден, 14 февруари, е прието книгите да се предават напълно безплатно, предимно на
деца. Първо, защото не всяко дете има добра библиотека вкъщи, второ - книгите помагат на децата да развият
състрадание, доброта, способност да помагат на някой в беда.
Международният ден на даряването на книги е много важен и за възрастните. Много повече хора, въпреки
материалистичните тенденции в съвременното общество, се отнасят към книгата като към източник на духовни
ценности. И благодарение на такъв празник, те могат да намерят съмишленици, както и да проявят акт на добра
воля, давайки възможност на някого да прочете интересна творба.
На 14 февруари дарете книги от домашната си библиотека на тези, които наистина се нуждаят от тях, съветват
Уляна Кьосева и Росица Ранчева. Това може да бъде голямо или много бедно семейство, местна библиотека,
сиропиталище, детска болница, старчески дом, общообразователно или специално училище. И книгата ще се
превърне в пътеводител в други светове и епохи, казват двете журналистки.
/ЛМ/ 

Акция по безвъзмездно даряване на кръв планират в Белозем.

Мотото на акцията е "Твоята кръв е важна! Дари!", като тя ще бъде на 18 февруари в кметството в селото. Екип на
Кръвния център в Пловдив ще бъде там между 9.00 и 12.30 ч.

Заглавие: Днес е и Международен ден на даряването на книги, припомнят от сайта за култура "Долап БГ" и
призовават да подарим по една книга
Дата: 14.02.2022 09:11
Медия: Българска телеграфна агенция

Заглавие: Планират акция по кръводаряване в Белозем
Дата: 14.02.2022 09:36
Медия: Пловдив Прес

Заглавие: Акция "Книгодаряване" отбелязва Международния ден на книгодаряването
Дата: 14.02.2022 10:04
Медия: kafene.bg

http://www.bta.bg/bg/c/BO/id/2575413
https://www.plovdiv-press.bg/2022/02/14/%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82-%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-%D0%B1%D0%B5%D0%BB/238099/
https://kafene.bg/%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BE%D1%82%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B7%D0%B2%D0%B0-%D0%BC%D0%B5/


Асоциация "Българска книга" отбелязва Международния ден на даряването на книги 14 февруари с призив към
компаниите и частните лица да дарят книги. Кампанията под наслов "Дари книга, подари любов" е още един повод
да подарим книга на институциите, които се грижат за духовното ни израстване и образование, съхраняват книгата
като ценност и озаряват със знания, а именно – училища, библиотеки, читалища.

Международният ден на даряването на книги или International Book Giving Day, се чества за пръв път през 2012
година. Към момента 44 държави подкрепят инициативата, сред които Франция, Индия, Бразилия, Дания,
Германия, Египет, Канада, Мексико, Унгария и България.

В България Международният ден на книгодаряването (International Book Giving Day) се отбелязва за пети пореден
път. Асоциация "Българска книга" се присъединява към идеята на издателска къща "Кибеа", която първа поде
инициативата за българско участие в световния празник. Традиционно благотворителната кампания ще продължи
през целия февруари и събраните книги ще бъдат изпратени в библиотеки и читалища – там, където книгата е на
почит. Приемат се книги за читатели от всички възрасти в добър търговски вид, издадени не по-рано от 2016
година.

Пунктовете за приемане на книги в София са:

Книжарница "Кибеа" – ул. "Хан Крум" № 15

Книжарница "Рибка" – ул. "6-и септември" № 37

Асоциация "Българска книга" се обръща към бизнеса и всички хора, които вярват в силата на книгата, с апел да
купят книги и да ги дарят на своите любими училища, библиотеки, читалища. Даряването на книга е акт на
корпоративна социална отговорност, но не само. Включвайки се в Акция "Книгодаряване", компаниите се
превръщат и в посланици на четенето, изтъкват важността на книгите и четенето като част от формалното и
неформално образование, споделят любовта си към книгите.

Акция "Книгодаряване" на Асоциация "Българска книга" е естествено продължение на кампанията "Купи 1 книга",
която стартира през април 2019 година с цел да подпомогне книгата във време на пандемия, да я съхрани като
ценност и да гарантира нейното бъдеще.

Сподели в:

Жители на град Якоруда – християни и мюсюлмани се обединиха около една благородна кауза и събраха средства
за спасяване на църквата в града, чийто покрив бе ударен от мълния и разрушен напълно през лятото на 2021
година. След случая вътре в храма започнаха течове след всеки дъжд, и влагата достигна до ценни икони и
стенописи. Храмът е на повече от 100 години и има и голяма културна стойност. Жителите на Якоруда събраха над
18 000 лева, като в кампанията се включиха и живеещи в чужбина. През месец ноември общинските съветници
одобриха предложението на кмета за отпускане на сумата от 5 000 лева за ремонт на църквата "Свети свети
Кирил и Методий". След извършеният вътре в сградата ремонт – боядисване, шпакловка и др. през изминалия
уикенд хората се събраха и почистиха основно. Сега предстои събиране на средства за последния етап от ремонта
на храма – облицовката и мазилката отвън. "Нашата мисия не е приключила, след ремонта на покрива и
измазването на черквата от вътре е хубаво да помислим и за фасадата (водата е нанесла значителни щети,
мазилката от северната и източната страна е паднала). Затова продължаваме да набираме средства за
реставрация на фасадата, както и за изграждане на отоплителна система. Благодарим на всички хора с големи
сърца, които дариха и продължават да даряват, за да може това чудо да се случи! Заедно можем!", отправят апел
инициаторите на възстановяването на църквата в град Якоруда. 

Мартенският базар в центъра на Русе отваря врати от днес

Павилионите с мартеници са над 30 на брой, разположени на площада пред Съдебната палата, информира Русе
Медиа. Част от тях ще се ползват от организации с нестопанска цел, които набират средства за благотворителни
кампании.
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Базарът ще продължи до 4 март включително, а мартеници ще се продават и в кварталите на определени от
общината места.

Организират дарителска кампания за издаването му

Българо-австрийското училище "Св. св. Кирил и Методий" във Виена отбеляза своята 30-а годишнина на 31 януари.
За да бъде събрана на едно място 3-десетилетната му история, ще бъде издаден алманах.

Идеята е на Симона Захариева - учителка в българското училище, която се вдъхновява от конкурс, в който вземат
участие миналата година. "Историята на училището ни е разказвана, но никъде я няма написана по хронология.
Училището ще продължи да съществува, но няма да има кой да каже как сме започнали. Затова е важно да я
съберем на едно място, докато все още има кой да ни я разкаже", сподели учителката. Тя допълни, че навярно
няма как да бъде написано всичко, но със сигурност ще бъдат поместени истории и снимки от първите години,
разкази от бивши възпитаници на училището. Всичко зависи от средствата, които ще могат да бъдат заделени за
издаването на алманаха. За целта ще стартират дарителска кампания, която ще продължи докъм края на април.
Колкото повече средства бъдат събрани, толкова по-обемист ще бъде и алманахът. "Издаването на алманаха е
свързано с финанси, които училището трудно трябва да задели. Нашите финанси са строго разпределени според
нуждите, които имаме по пера. Извън тях не можем да си позволим много неща", обясни директорката Ирина
Владикова. Така всеки ще може да си вземе историята на училището.

В една от залите в културно-просветния клуб "Св. св. Кирил и Методий" в австрийската столица учредителен
комитет обявява откриването на училището през 1992-ра. Тогава решават да го кръстят Българско училище
"Занимания в свободното време". Създава се и първото училищно настоятелство. На 3 февруари се провеждат
първите занимания в един от апартаментите на посолството, който по това време е даден от консула за безплатно
ползване. На 12-и е издадено официалното удостоверение за съществуването на дружеството от дирекцията на
полицията във Виена. На 20 февруари се изпраща писмо до МОН чрез външно министерство за информация за
учредяването на българското училище в Австрия. "Първият председател е Ангелина Караславова. Есента на 92-ра
влязох и аз в екипа на училището. Едно изключително благородно начинание, следвайки идеалите на
Възраждането. Началото е успешно, но след това започват трудните месеци. Една безпричинна българска омраза,
безотговорно отношение към новосъздаденото сдружение и училище. Идва нов посланик, защото това е периодът
на промените, и българското училище е изгонено от апартамента. Тогава започнаха големите проблеми - с децата
останахме на улицата и започна одисеята на местене и търсене на дом. Тя е свързана с много проблеми, но и
щастливи моменти", припомня си директорката на българското училище. С тъга тя разказа, че имуществото, което
наследяват от съществуващото до 1989-а държавно училище, бива унищожено. "Целият инвентар - чинове, дъски,
столове, тонове книги, народни носии - всичко е унищожено. Със сълзи на очи сме ги вадили от мокрото мухлясало
мазе, но нищо почти не успяхме да спасим. Само една малка част от книгите, които не бяха засегнати от влагата и
мухъла. Може да си представите с какво сме се сблъскали", сподели Владикова.

Това обаче не е нито първото, нито последното премеждие, с което училището се сблъсква през тези 30 години.
Част от тях са били спокойни, но е имало български посланици, които не са ги посрещали добре и са търсели
начини да бъдат изгонени, за да не се занимават с тях. "Мислехме си, че начинът на мислене през новите години е
по-различен, но за съжаление стереотипите не се променят. Имаме периоди на просперитет, но и периоди на
борба за оцеляване. Хубавото е, че стъпка по стъпка се изгражда училището, което имаме и до днес. Тази година
бележим рекорден брой - близо 400 деца. Започнали сме със 7. Училището ни съществува с тези деца герои, които
идват въпреки натоварването, което имат. Затова са моето уважение и моят поклон за нашите деца", заяви
Владикова.

В търсене на своя дом на учителите им се налагало да преподават дори и в закусвалня. "Бяхме разположени в
трите посоки на закусвалнята като в килийни училища. В единия ъгъл бяха най-малките, в другия - средните, и в
третия - гимназистите. Аз наричам тази година "период на папагала", защото в закусвалнята имаше кафез на един
папагал. Когато станехме много шумни, което нямаше как да не стане, папагалът се опитваше да надвика всички
нас. Макар и да беше трудно, имаме и такива забавни моменти. Тогава бяхме много сплотени", спомня си
директорката.

Сега училището се намира в посолски комплекс от няколко блока, в който се правят и изборите.

Театър, танци и работилници

мотивират децата да идват

Извънкласните си занимания за театър, танци и различни работилници са гордост за училището. "Това е този
живот, който дава другото на нашето училище, мотивира децата да дойдат", сподели Владикова. На голям успех се
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радва театърът. Всяка година децата представят над 25 постановки, сред които са "Криворазбраната
цивилизация", по разкази на Елин Пелин, Недялко Йорданов. Децата развиват своите таланти в танцов състав
"Шарено чорапче", който има прояви както на български, така и на австрийски празници. "Винаги сме добре дошли
гости и събираме възхищението и ръкоплясканията на публиката. Хубавото е, че много от българските училища зад
граница правят тези неща", разказа Владикова. В клуб "Традиция" пък децата правят различни предмети,
свързани с традиционни български празници. Най-голям интерес за тях е изработката на кукерски маски. Правят и
работилница за мартенички. Организират се и различни тържества. Тази година за първокласниците е
запланувано тържество "Аз съм вече грамотен", след като вземат буквите. На него те ще се срещнат с приказките.
"Ще ги помолим да се маскират и да се направят на някого от любимите си герои, ще има викторина кой съм аз",
разказа за идеята директорката.

Тя сподели, че много обича клуб "Мама и аз четем заедно", на който канят малките си възпитаници с родителите
им. "Едно дете трябва да се възпита в отношение към четенето, когато започва първите си крачки в този процес.
Ако му кажеш, че трябва да прочете нещо за домашно, тогава четенето никога няма да стане удоволствие за него.
То трябва да усети близостта до мама, до татко, баба и с нея да седне и да премине от слушане към четене", смята
Владикова. Тя разказа, че е събирала своите шестокласници да четата с чаша какао и любимата им книга.

За домашно по история

лятото обикалят Търново и Преслав

Часовете по история не са по-малко интересни от кръжоците. "Търсим начин да се даде възможност на децата за
това, което ги интересува и за България, да се отдели повече време. Когато са по-малки, обръщат внимание на
далечното минало - траките, основаването на България, правим виртуални разходки в Преслав. Възлагаме им
задачи, ако обикалят лятото в България, да спрат в Търново, Преслав, до Мадарския конник. След това пишат
спомени и показват рисунки. Гимназиалните гласове се интересуват от съвременността", сподели учителят по
история и география Тодор Тодоров. Той допълни, че най-проблемна за обяснение е по-новата история на
България. Причината е, че децата правят сравнение за свои разговори с баба и дядо, приятели, познати. Най-
труден е периодът на социализма. Съвременната история също не е по-малко лесна, защото когато има
разминаване я разбирането в един период, то води до неразбиране на следващия период, обясни Тодоров.

Това което предстои да ви разкажем е като сюжет за роман. Но се вслучва в действителността ни. Тя и Той се
срещат преди девет години, през първите две живеят като в приказките.

След това Той се разболява от рядко срещаната опасна автоимунна болест – Прогресивна системна
склеродермия.

Тя обаче върви в комплект с още цял букет заболявания – Белодробна пулмонална хипертония, глаукома, имунен
дефицит, синдром на Рейно, Хипотиреодизъм, Полиневропатия. Заради тези заболявания миналата година Той
ослепява.

Той е на 41 години от гр. Карлово. След 5 г. търсене на диагноза, 30 епикризи и грешни лечения, е диагностициран
само за четири дни в Турция.

Ходенето по мъките е споделяно от Нея, защото е решила да бъде с любовта на живота си. И днес в деня на
любовта и виното, предпочитаме да ви разкажем тази история, защото Тя е Катерина. Той е Венцислав. И от седем
години насам любовта им е изпитание, но в същото време Те продължават да се обичат.

Лечението на Венцислав и лекарствата, които взима, са доста скъпи, а парите не достигат, затова има нужда от
финансова подкрепа.

Можете да направите дарение:

https://pavelandreev.bg/kampanii/96/zdrave-za-venci Дарителска сметка BIC: BPBIBGSF IBAN: BG38 BPBI 7930 4035
5165 01 Титуляр: Венцислав Атанасов Робев PayPal:health_ventsi@abv.bg Катерина е от Пазарджик, тя е
художничка и ако вие желаете да имате портрет направен от снимка, можете да си го поръчате при нея. Това
също ще е от помощ за половинката ѝ Венци. Можете да го направите тук: https://www.facebook.com/Katerinas-
Portraits-102698151206655 "Едното животоспасяващо лекарство е отпуснато от здравната каса в България /иначе
струва 1700 лв. на месец/, другото е 600 лв. на месец, но него си го купува, редом с останалите разходи за
лекарства и лечение. Кампанията на Венци е на ръба постоянно. Именно защото той води продължителна
битка.Нужни са средства за консултации, манипулации и за скъпоструващи лекарства! Целевата сума от 20,000
лева е ориентировъчна и е за неговото лечение, лекарства и други съпътстващи разходи. Ще публикуваме отчети
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за всеки похарчен лев. Който има възможност и желание, нека да ни помогне!" – казва Катерина. 

Спешно се търсят кръводарители с кръвна група нулева отрицателна. Тя е необходима за жена от Добрич на 47-
годишна възраст, която е с рак на дебелото черво. Настанена е в Отделението по хирургия на Многофилната
болница за активно лечение.

На жената й предстоя операция. На този етап са необходими двама кръводарители, задължително е също да са с
нулева отрицателна кръвна група. Лекари са обяснили на близки на добричлийката, че кръвната група е
специфична и не може да й бъде прелята кръв от друга.

Желаещите да дарят кръв за 47-годишната жената трябва да посетят Центъра по трансфузионна хематология
/Кръвен център/ на болницата. Могат да се свържат и с нейна близка на телефон: 0899184236 – Десислава.

Учениците от клуб "Творим красота" от школото в златоградското село Старцево организираха благотворителен
базар, за да подкрепят и засвидетелстват любовта си към техния приятел - Бисер Байрев.

От продажбата на изработените картички и сувенири бяха събрани 560 лв.

От училищното ръководство благодарят на всички ученици и техните родители, които за пореден път доказаха, че
имат добри и благородни сърца.

24smolian.com

Запознайте се с Алекс – 5 годишно момченце, което обаче няма да отговори на поздрава ви. Той все още се опитва
да произнася отделни думички, къде разбираеми, къде не толкова.

Алекс е роден преждевременно заради съмнения, че не се развива добре. Използван е по спешност вакуум, от
който, по-късно става ясно, е настъпила мозъчна травма. Доскоро малкото човече живее в свой собствен свят, не
реагира на името си, не отговаря на въпроси, предпочита да стои сам. Впоследствие екип от невролози поставят
диагнозата Аутизъм. А в допълнение се появява и проблем със стомашно-чревния тракт. Близките обаче не се
отказват.

Детето живее в Лондон и там посещава няколко вида терапии – езда, плуване, логопед, учи дори езика на немите
– макатон. Храни се на специална диета. Алекс е на старта и на нова терапия със стволови клетки "Изпълняваме
стриктно указанията на наблюдаващия ни специалист и стъпка по стъпка Алекс започна да се променя, да излиза
от черупката си, да се усмихва, да има очен контакт, научи се да кара скутер, да се катери и започна да изпълнява
команди", разказва баба му Людмила Пеева. Има надежда! Дори в училището за деца със специални нужди
преподавателите забелязват промяна в комуникацията на малкия мъж.

Украинска клиника дава 96% шанс за възстановяване на Алекс чрез вливане на стволови клетки. Нужни са пет
вливания през шест месеца, а само едното струва 10 000 британски паунда. Наред с другите терапии и
специалните добавки сумата става непосилна за семейството му. Ето защо те се обръщат с апел за помощ. Който
иска и има възможност да помогне на малкия Алекс, може да го направи с дарения чрез:

REVOLUT

https://revolut.me/desisl5bn1

Заглавие: Спешно се търсят кръводарители за жена от Добрич с онкологично заболяване
Дата: 14.02.2022 13:06
Медия: ПроНюз Добрич

Заглавие: Деца събраха 560 лева от картички в помощ на съученик
Дата: 14.02.2022 13:22
Медия: 24 Смолян

Заглавие: Да помогнем на 5-годишния Алекс да проговори
Дата: 14.02.2022 13:30
Медия: Марица

https://pronewsdobrich.bg/2022/02/14/speshno-se-tarsyat-kravodariteli-za-zhena-ot-dobrich-s-onkologichno-zabolyavane/
http://www.24smolian.com/2022/02/560.html
https://www.marica.bg/plovdiv/zdraveopazvane/da-pomognem-na-5-godishniq-aleks-da-progovori


PAYPAL

paypal.me/givehopetoalexander

Чрез платформата GoFundme:

https://gofund.me/5482ba9d

Чрез банков трансфер:

IBAN: BG98RZBB91551094847881

BIC: RZBBBGSF

Банка: Райфайзен банк

Титуляр: Людмила Пеева

Над 10 000 лева събраха родители, треньори и деца от детско-юношеската школа на Миньор-Перник в помощ на
14-годишния Стивън Бориславов. Момчето е с диагноза Сарком на Юинг и му предстои лечение в Германия.
Прогнозната сума, обявена от болницата е около 200 000 евро. По инициатива на ДЮШ на Миньор вчера в Перник
се проведе благотворителен футболен турнир. По време на турнира бяха поставени дарителски кутии в подкрепа
на Стиви. "Нека и на първия домакински мач на Миньор Перник – на 19 февруари с отбора на Янтра Габрово, да
се обединим и да помогнем на едно прекрасно пернишко дете да оздравее", призовават от школата на Миньор.
На 19 февруари благотворителен футболен турнир за деца и възрастни ще се проведе на игрището в двора на
училището в село Драгичево. С благотворителна цел в деня на турнира ще се продават и ръчно изработени
мартеници, съобщи кметът Виктор Викторов. Стивън Бориславов е една от младите футболни надежди на
България. Момчето е от Перник, а в момента е състезател на ЦСКА. 

Отрядът в Сандански има нужда от 8000 лева за високопроходима моторна шейна

Спасиха пострадала туристка в планината край Сандански. Наложило се е спасителите да вземат шейна назаем,
за да стигнат до жената. От службата се надяват дарители да им помогнат да си закупят собствена техника.

"Щеше да ни коства около 4 часа от мястото, където ще спрем с джипа, до пострадалата. И по една случайност на
хижата имаше един познат, който беше с шейната си и ни помогна да идем до пострадалата", разказа Кристиян
Урумов от ПСС Сандански по Bulgariа ON AIR.

С импровизирано такси в спасителите свалили пострадалото момиче от планината. Без шейната акцията е щяла
да продължи около 10 часа, смятат спасителите.

"Всяка една минута в планината е от значение, понеже там температурите са много студени. Това също е от
значение и затова гледаме по най-бързия начин да отреагираме", допълни друг спасител от ПСС.

В момента службата в Сандански разполага със стар модел шейна, която не може да се придвижва във високата
част на планината.

На спасителите са нужни около 8 хил. лв. за закупуване на високопроходима шейна.

Заглавие: Над 10 000 лева събраха в помощ на 14-годишния Стивън Бориславов
Дата: 14.02.2022 14:08
Медия: Радио Благоевград

Заглавие: Планински спасители взеха шейна назаем, за да помогнат на пострадала жена
Дата: 14.02.2022 14:08
Медия: Труд

Заглавие: Млад мъж от Шумен се нуждае от помощ за лечение в чужбина
Дата: 14.02.2022 15:07
Медия: Шум.бг

https://bnr.bg/blagoevgrad/post/101600970/nad-10-000-leva-sabraha-v-pomosht-na-14-godishnia-stivan-borislavov
https://trud.bg/%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D1%81%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%B2%D0%B7%D0%B5%D1%85%D0%B0-%D1%88%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%B5%D0%BC-%D0%B7%D0%B0-%D0%B4%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%B2-%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B0/
https://www.shum.bg/article/221832/


33-годишният Живко Иванов от Шумен, който страда от Мускулна дистрофия тип Дюшен, се нуждае от финансова
подкрепа за лечение в чужбина. Той е получил оферта от турската болница "Лив хоспитал" в Истанбул, като за
целта са необходими 44 000 лв. Тази сума е непосилна за близките му и за това те стартират кампания за
събиране на необходимите средства. До момента са събрани 15 000 лв.

"Проф. Ердал Карайоз, ръководител на отделението за стволови клетки и регенеративна медицина, след като e
прегледал документите и видеата, от които се вижда в какво здравословно състояние е синът ми, предложи да се
направят две вливания на стволови клетки през 15 дни", обясни майката на Живко Жани Иванова. Тя допълни, че
вливането на стволови клетки няма как да излекува напълно заболяването, но може да забави значително
процесът на неговото развитие и прогресия. За съжаление, в България единственото, което може да се направи
за него е поддържаща терапия.

"До този момент ние сме опитали всичко, което е можело да се направи в посока забавяне прогресията на
заболяването. Здравословното състояние на сина ми за неговите години е много по-добро от всички доживели
неговата възраст. Вливането на стволови клетки е нова възможност за него, която ни дава голяма надежда",
обясни още Иванова.

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

Банка ДСК: IBAN: BG14STSA93000022989517

BIC: STSABGSF

Живко Ивелинов Иванов

Фейсбук група за благотворителен базар в полза на Живко: https://www.facebook.com/groups/4115240798558867

BOBSTH 16:44:01 14-02-2022 
PP1640BO.003
Лом - доброволци - пластмаса - събиране
Доброволци от Лом събраха 660 килограма 
пластмаса за няколко дни
Лом, 14 февруари (Цветомир Цветков, БТА)
За няколко дни доброволци от Лом, организирани от групата "Пластмаса за благотворителност", събраха в града
660 килограма бутилки, опаковки и други отпадъци от пластмаса, предадоха ги в изкупвателен пункт и получиха за
тях 158 лева, съобщи Рая Димитрова от групата.
Доброволците събират пластмасата в кошове в различни квартали на града, а след това камион, предоставен от
местната община, ги откарва в пункт за изкупуване.
През миналата година доброволците от Лом са събрали около пет тона пластмасови отпадъци и са получили за
тях 1049 лева. С парите ще бъде подкрепена полезна за града инициатива, обяви Димитрова. Групата търси още
доброволци за събиране на отпадъците чрез платформата "Тайм хироус".
/ПП/

От Левски публикуваха отчет за приходите пет дни след началото на кампанията "Левски е вечен". На
"Герена" отчитат 92 767,35 лв. в касата на клуба.

От Левски публикуваха отчет за приходите пет дни след началото на кампанията "Левски е вечен". На "Герена"
отчитат 92 767,35 лв. в касата на клуба.

Ето какво написаха от клуба във "Фейсбук": 
"5 дни след официалния старт на кампанията #ЛевскиЕВечен е време за първия отчет! Ето какво говорят сухите
цифри: 
Виртуални билети 34 790,00 лв. 

Заглавие: Доброволци от Лом събраха 660 килограма пластмаса за няколко дни
Дата: 14.02.2022 16:42
Медия: Българска телеграфна агенция

Заглавие: Левски обяви сериозни приходи 5 дни след старта на кампанията "Левски е вечен"
Дата: 14.02.2022 19:51
Медия: Novsport.com

http://www.bta.bg/bg/c/BO/id/2575926
https://www.novsport.com/news3221036_1003.html


Магазин 29 097,08 лв. 
Дарения 13 737,87 лв. 
Членски карти 8 315,40 лв. 
Абонаментни карти 6 827,00 лв. 
Или общо 92 767,35 лв., при това само за 5 дни! 
Вече нямаме търпение за първото домакинство от пролетния дял на първенството! Събота, 15:00 ч. срещу
Локомотив Пловдив. Ще се съберем в 12:00 ч. пред паметника на Апостола, за да поднесем цветя в деня на 149-та
годишнина от неговата гибел, а след това заедно ще се отправим към стадиона. А междувременно, утре срещу
Царско село "сините" ще направят последна проверка от 14:00 ч. 
Виртуалните билети са в продажба и можете да ги намерите тук https://bit.ly/3uPbigr 
Пълният отчет до момента ще откриете на сайта на кампанията https://vechen.levski.bg", написаха от клуба.

33-годишният Живко Иванов от Шумен, който страда от Мускулна дистрофия тип Дюшен, се нуждае от финансова
подкрепа за лечение в чужбина. Той е получил оферта от турската болница "Лив хоспитал" в Истанбул, като за
целта са необходими 44 000 лв. Тази сума е непосилна за близките му и за това те стартират кампания за
събиране на необходимите средства. До момента са събрани 15 000 лв.

"Проф. Ердал Карайоз, ръководител на отделението за стволови клетки и регенеративна медицина, след като e
прегледал документите и видеата, от които се вижда в какво здравословно състояние е синът ми, предложи да се
направят две вливания на стволови клетки през 15 дни", обясни майката на Живко Жани Иванова. Тя допълни, че
вливането на стволови клетки няма как да излекува напълно заболяването, но може да забави значително
процесът на неговото развитие и прогресия. За съжаление, в България единственото, което може да се направи
за Живко е поддържаща терапия.

"До този момент ние сме опитали всичко, което е можело да се направи в посока забавяне прогресията на
заболяването. Здравословното състояние на сина ми за неговите години е много по-добро от всички доживели
неговата възраст. Вливането на стволови клетки е нова възможност за него, която ни дава голяма надежда",
обясни още Иванова.

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

Банка ДСК: IBAN: BG14STSA93000022989517

BIC: STSABGSF

Живко Ивелинов Иванов

Фейсбук група за благотворителен базар в полза на Живко: https://www.facebook.com/groups/4115240798558867

Димитър Димитров е диагностициран с аутизъм, епилепсия, тежка умствена изостаналост, Микроделеционен
синдром1р36.33, мускулна хипотония и всекидневно се нуждае от средства за лечение и рехабилитации.
Семейството му няма възможност да покрива всички разходи за лечението му и отправя апел за помощ

Майката на Дими, Жана Иванова, не работи, защото се грижи за детето. Бащата доскоро е бил безработен, поради
здравословни проблеми и отскоро е започнал работа. Досега все някак са успявали да се справят, но вече им е
изключително трудно да водят детето всеки ден на терапии, които са задължителни за неговото развитие и
лекуване. Затова семейството моли за помощ:

"Дими.. Нашето слънчево детенце! Дими е роден като здраво и доносено дете, а ние неговите мама, тати и кака
бяхме безкрайно щастливи, с безкрайни и чисти мечти, как ще тича, ще играе, ще се смее. Но съдбата реши друго –
да живеем в свят, пълен с болка и страдания, да не сме чули още думичките мамо и тате, да гледаме как нашето
слънчице гасне в неговия жесток свят, без игри, без усмивки. От здраво детенце след задължителна имунизация
на 1 г. и 4 месеца, той се превърна в сянката, която е и до днес", пише майката на детето Жана Иванова.

Заглавие: Млад мъж от Шумен се нуждае от помощ за лечение в чужбина
Дата: 15.02.2022 03:30
Медия: Petel.bg

Заглавие: Семейството на малкия Дими се бори да върне усмивката му: Нека помогнем
Дата: 15.02.2022 15:30
Медия: Нова Варна

https://petel.bg/Mlad-mazh-ot-SHumen-se-nuzhdae-ot-pomoshh-za-lechenie-v-chuzhbina__435556
https://novavarna.net/2022/02/15/%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8-%D1%81%D0%B5-%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8-%D0%B4%D0%B0-%D0%B2/


"Отключен е Микроделеционен синдром1р36.33, от който има атипичен аутизъм, епилепсия, тежка умствена
изостаналост, мускулна хипотония. Мускулът на дясното краче атрофира, затова трябват рехабилитации и
електростимулации. Още е на памперси, пие вода от шише с биберон. Не може да се храни сам и да остава без
родителски контрол. Тестисите му също не се развиват правилно. Има астма и тежки алергии. Болката ни няма
край, но и за миг не сме спрели да се борим", казва още майката на детето.

"Дими има вече дарителска сметка, от която можем да покриваме само болнични лечения, както е по закон.
Останалото покриваме с пенсията на 100% ТЕЛК решение, която е крайно недостатъчна за всички лекарства,
добавки, памперси, консумативи. Затова като майка заставам пред Вас, познати и непознати добри хора.
Помогнете, кой с каквото има възможност, Дими да живее в неговия свят без болка. Всяко детенце трябва да има
безгрижно детство. Нашето дете е лишено от това, но всичко бих дала, поне да не го боли. Това е най-ужасното
чувство за един родител – да си безсилен и да виждаш, че колкото и да искаш и да се стараеш, не винаги всичко
зависи от теб", призовава Жана Иванова.

Родителите на Дими имат нужда някой да им подаде ръка, за да могат да върнат нормалния живот на своето дете.
Те се нуждаят от средства за всекидневните му терапии, рехабилитации и психолог, като разходите вече стават
непосилни за тях. Всеки, който иска да помогне на Дими, може да го направи по следните начини:

Чрез PayPal – ТУК

Снимка: Жана ИвановаСнимка: Жана ИвановаСнимка: Жана ИвановаСнимка: Жана Иванова 

Това младо момиче от Гълъбово има спешна нужда от бъбречна трансплантация, за операцията в Турция са
нужни 60 000 лева! Днес е открита дарителска сметка в Банка ДСК /написана е на снимката/. Надявам се да
успеем!!!
Това младо момиче от Гълъбово има спешна нужда от бъбречна трансплантация, за операцията в Турция са
нужни 60 000 лева! 
Днес е открита дарителска сметка в Банка ДСК -IBAN BG93STSA93000028771138
BIC: STSABGSF
Надяваме се да успеем!!! 

Стартиралата в Хисаря кампания "Подай ръка, сбъдни мечта" вече събра 2596, 33 лв. Целта й е да се съберат
средства за финансова помощ на семейство или двойка с постоянен или настоящ адрес на територията на община
Хисаря с безплодие, лечимо с методите на асистирани репродуктивни технологии.

През месец януари всички деца, от най-малките в детските градини до най-големите в училищата, развълнувани,
че помагат за каузата изработиха валентинки, картички, сувенири и много други интересни неща, които бяха
изложени в благотворителен базар на 12-и и 13-и февруари в Хисаря. Всеки, който желаеше си взе от тях.
Изработените материали нямаха цена, всеки дарител сам определяше стойността на взетото.

В инициативата се включиха Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и
непълнолетните, читалищата от град Хисаря, всички детски градини и училища в общината, аккто и местни
производители с продукти. И всички за два дни събраха над 2 хил. лв.

До 20 февруари изработените от децата материали ще бъдат разположени в двора на Археологически музей в
Хисаря.

Кампанията ще продължи да набира средства, като дарения могат да се правят и на общинската сметка:

Община Хисаря, ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД

IBAN:BG16 CECB 9790 33C8 1052 00

BIG: CECBBGSF

Основание за плащане: Дарение за кампания "Подай ръка, сбъдни мечта".

Заглавие: Зов за помощ! Да помогнем заедно на Добромира от Гълъбово да живее!
Дата: 15.02.2022 23:16
Медия: Zara Live

Заглавие: "Подай ръка, сбъдни мечта" в Хисаря събра над 2 хил. лв., продължава и през тази седмица
Дата: 16.02.2022 09:41
Медия: Пловдив Прес

https://zara-live.com/stara-zagora-region/zov-za-pomosch-da-pomognem-zaedno-na-dobromira-ot-glbovo-da-zhivee-16675
https://www.plovdiv-press.bg/2022/02/16/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B9-%D1%80%D1%8A%D0%BA%D0%B0-%D1%81%D0%B1%D1%8A%D0%B4%D0%BD%D0%B8-%D0%BC%D0%B5%D1%87%D1%82%D0%B0-%D0%B2-%D1%85%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%80%D1%8F-%D1%81%D1%8A%D0%B1%D1%80/238850/


Още

Хисаря с кампания в помощ на двойки с репродуктивни проблеми

Столичният фенклуб на "Берое" стартира кампания за набиране на целеви дарения за детско-юношеската школа
на клуба. Вижте подробности.

Средствата, които ще бъдат набрани ще бъдат използвани за закупуване на пособия за тренировките на талантите
на "зелено-белите" – шапки, уреди за загрявка, тренировъчни потници. "Събраните средства ще бъдат насочени по
списък, който от школата ще ни предоставят", обявиха от столичния фенклуб на официалния сайт на "Берое".

"Успоредно с това, тъй като смятаме, че смисълът на един фенклуб е да създава и поддържа интерес и да носи
радост на своите привърженици, при желание за това от конкретния дарител ще използваме част от събраните
средства за закупуване на билети за четвъртфиналния мач за Купата на България на любимия ни отбор срещу
Славия София. Четвъртфиналът, както знаете е в една среща – на ст. Славия в Овча купел, гр. София, и ще се
играе на 3 март от 17:30 часа. По предварителна информация цената на билетите ще е 10 лв. и същите ще бъдат
закупени от нас, след пускането им за продажба в мрежата на Eventim (по информация от маркетинговия отдел на
ПФК "Славия", това ще се случи след 25 февруари т.г..", съобщиха още от фенклуба.

"Всеки, който желае да се включи в кампанията с каквато и да е сума за дарения, може да го направи по следните
начини:

1. Чрез банков превод по следната сметка на СФК Берое 1916: IBAN: BG46ESPY40040010539530 BIC (SWIFT code):
ESPYBGS1 Клиентски номер (КИН) на СФК Берое 1916: 2691397630 Основание: Дарение за ДЮШ на ПФК Берое
Заб.: Ако превеждате поне 20 лв. и желаете да Ви закупим билет за мача Славия – Берое на 3 март 2022 г. на ст.
"Славия" – гр. София, моля в основанието да запишете "Дарение за ДЮШ на ПФК Берое и билет за мач"

2. В брой чрез офис на Easypay : Необходимо е да поискате захранване на микросметка на Столичен фен-клуб
Берое 1916, и да посочите клиентски номер (КИН): 2691397630 или ЕИК 131019010 . В основанието, моля да
посочите "Дарение за ДЮШ на ПФК Берое", и (ако превеждате поне 20 лв.и желаете) билет за мач".

3. На банкомат , като използвате услугата B-Pay. Въведете B-Pay код 15005 и ЕИК 131019010 на СФК Берое 1916.

4. Чрез профила ви в ePay.bg.

Пълният размер на постъпленията, получени по микросметката на СФК Берое 1916 в epay по един от
горепосочените начини, ще бъдат публично отчитани поне веднъж седмично, като на 2 март 2022 г. ще обявим
общия размер на събраните средства и начина, по който са били изразходвани", допълниха от фенклуба на
старозагорци в София.
Подробности може да намерите в сайта ни www.tvstz.com и в официалния сайт на Берое.

Кадър БТВ

Двегодишно дете се нуждае от средства за лечение в Турция след мозъчни усложнения, породени от ковид
инфекция и спиране на сърцето.

На 12 май Белослава неочаквано припада на детската площадка, докато играе. "Линейката идва много бързо, в
рамките на 3 минути, започва сърдечен масаж", разказа бащата Бисер Бориславов. В болницата в Русе за живота
й се борят два реанимационни екипа. Състоянието на детето е тежко, установена е и ковид инфекция. Три дни по-
късно е транспортирана в кома в болница "Пирогов", предава БТВ.
"27 дена тя беше на вентилатор и се бореше за живота си. По-късно обаче е направен скенер, който показва
значително напредване на хидроцефалия и е оперирана по спешност", допълни Бисер Бориславов.

Заглавие: Столичният фенклуб на "Берое" с кампания в подкрепа на школата на клуба
Дата: 16.02.2022 16:08
Медия: Телевизия Стара Загора

Заглавие: БТВ: 2-годишната Белослава се завърна от онзи свят след 27 дена на вентилатор в Пирогов, но има
нужда от помощ
Дата: 16.02.2022 16:44
Медия: Petel.bg

https://tvstz.com/2022/02/16/stolichniyat-fenklub-na-beroe-s-kampaniya-v-podkrepa-na-shkolata-na-kluba/
https://petel.bg/BTV--2-godishnata-Beloslava-se-zavarna-ot-onzi-svyat-sled-27-dena-na-ventilator-v-Pirogov--no-ima-nuzhda-ot-pomoshh__435765


След като е стабилизирана, Белослава е изписана. Малко след това се влошава и постъпва отново в болницата в
Русе. "В момента тя все още се бори за живота си, всеки ден има напредък, но той е минимален, тъй като в
България няма активна болница за лечение на деца, със стационар, със специалисти, с рехабилитатори, които да
са всички накуп", каза още той. Вариантът за семейството е детска болница в Турция. Затова приятели подемат
благотворителна кампания. "Призивът е да помогнат на това малко дете пак да е при нас, защото не може едни
хартийки, животът му да зависи от едни пари", заяви организаторът на кампанията Пламена Христова. За да
замине Белослава за изследвания и процедури, са нужни 35 000 евро. Ако искате да помогнете, можете да го
направите на следната банкова сметка: Дарителска сметка във Fibank:
IBAN: BG85 FINV 9150 1317 5575 50 BIC: FINVBGSF

За Белослава Бисерова Бориславова
Източник: actualno

Благотворителен базар с мартеници в подкрепа на прикования в инвалидна количка Димитър Стоев от село
Оброчище организира Общинската организация на инвалидите "Света Марина" в Балчик. Той ще се проведе на 19
февруари от 10 часа през Военния клуб в Белия град.

За Про Нюз Добрич председателят на организацията Деспина Маринова сподели, че нейни членове са изработили
около 1 000 мартеници. "Решихме да помогнем на Митко, защото е на финалната права и му предстоят отново
рехабилитации. Той е млад човек и виждам, че е упорит, работи върху себе си", каза Маринова. Тя обясни, че е
избрана датата 19 февруари, когато се навършват 149-години от гибелта на Васил Левски, за да могат балчиклии,
след като се поклонят пред паметкика му, да посетят и базара и да си купят мартеници.

Димитър Стоев е член на Общинската организация на инвалидите "Света Марина" от създаването й през 2016
година и много пъти е получавал помощ от нея. Три пъти са му отпускани средства от Съюза на инвалидите в
България по предложение на балчишката организация, миналата година сумата бе 3 000 лева. В подкрепа на
Митко и друга болна жена от Балчик преди пандемията – през декември 2019 година, се проведе Коледен базар,
организиран от "Света Марина".

Припомняме, че през 2014 година Димитър Стоев получава тежка травма на четвърти шиен прешлен при гмуркане
в морето във Франция. Въпреки че са му направени няколко операции остава парализиран. При връщането му в
България става ясно, че тук няма центрове за хора в неговото състояние. Миналата година му бяха извършени три
трансплантации на стволови клетки в клиника в Нови Сад, Събрия, последва продължителна рехабилитация, от
която има голямо подобрение.

На Димитър Стоев можете да помогнете чрез:

Paypal: https://www.paypal.com/donate/?hosted_button_id=3UPE8HEELH4SA&Z3JncnB0=

Директен paypal: gerjo@abv.bg

IBAN: BG56 CECB 9790 40G1 4865 01

SWIFT: CECBBGSF

ЦКБ Клон Варна

Титуляр: Димитър Стоянов Стоев

IBAN: BG67 UNCR 7000 1522 2630 29

SWIFT: UNCRBGSF

Банка: Уникредит Булбанк

Титуляр: Димитър Стоев.

Заглавие: Хора с увреждания от Балчик с базар в подкрепа на прикования в количка Митко от Оброчище
Дата: 16.02.2022 18:06
Медия: ПроНюз Добрич

Заглавие: Кампанията върви отлично! Левски си постави цел да събере 300 000 лв. до 10 дни
Дата: 17.02.2022 20:32
Медия: БГ вест

https://pronewsdobrich.bg/2022/02/16/hora-s-uvrezhdania-ot-balchik-s-bazar-v-podkrepa-na-prikovania-v-kolichka-mitko-ot-obrochishte/
https://bgvest.eu/728759/


Само една седмица, а вече сме на една крачка от първоначалната цел! 145 432,87 лева общо от началото на
кампанията "Левски е вечен"! И всичко това в седмицата преди същинското начало на полусезона. А още тази
събота предстои домакинство на Герена! Новата цел пред нас е 300 000 лева до края на февруари. Това пишат
сините на страницата си във "Фейсбук", след което допълват:

"Левскар да си, братко, е чест!"

Ето и отчет по отделните пера за първите осем дни:

Виртуални билети 38 430,00 лв. 
Магазин 42 574,85 лв.

Дарения 35 014,42 лв. 
Членски карти 14 398,60 лв. 
Абонаментни карти 15 015,00 лв.

Пълният отчет до момента ще откриете на сайта на кампанията https://vechen.levski.bg

Предстои ни първото домакинство от пролетния дял на шампионата! Мачът срещу Локомотив Пловдив е в събота,
15:00 ч., а билетите за мача можете за закупите тук – https://bit.ly/3rSjZVr

Ако не можете да дойдете на Герена, подкрепете момчетата на Станимир Стоилов чрез закупуване на виртуални
билети за мача – https://bit.ly/3GTBNUr

Благодарим, Левскари!

Майката на две деца е изгубила битката с коронавируса

С най-новата си кампания младежите от доброволческата организация PTPI "Делфините" ще събират средства в
подкрепа на млад баща, загубил съпругата си заради коронавируса.

Семейната трагедия започва, когато Юлияна Славова и мъжът ѝ са диагностицирани с COVID-19, след което са
настанени в COVID отделение. Състоянието им се влошава, бащата развива двустранен бронхит, а майката -
двустранна пневмония. Последва спешна хоспитализация на двамата и спешно секцио на жената. След
операцията на Юлияна, Ерик – новородената им рожба, е спасена, но майката издъхва.

В момента семейството е изпаднало в тежка финансова криза. Бащата остава сам с новороденото и 4-годишната
му дъщеричка. Близките и съседите им се опитват да помогнат с каквото могат, но средствата не са достатъчни.

За да помогнат от PTPI "Делфините" са започнали кампания за даряване на книги, като се надяват да помогнат
със средства от продажбата им. Книги се събират до 28 февруари. За дарение на книги може да се свържете с
PTPI "Делфините" чрез лично съобщение в социалните мрежи или по имейл на [email protected]

"Чрез продажба на дарени книги, се надяваме да съберем сума, с която поне малко да подпомогнем семейството
в този труден за него момент. По-късно този месец ще обявим къде и в какъв интервал ще може да ни намерите и
да си закупите книга в помощ на каузата.", обявяват от младежката организация. 
Ако искате да дарите средства директно на семейството:
ЦКБ АД - клон Варна 
IBAN: BG32 CECB 9790 10E3 1405 00
BIC CECBBGSF
Титуляр: Радослав Онник Мерджанов

"Благодарим предварително на всички добри души, които по какъвто и да е начин ще помогнат. Бъдете здрави!",
завършват посланието си в социалните мрежи младежите от PTPI "Делфините".

ЗАСТЪПНИЧЕСТВО И ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО -
(БРОЙ НОВИНИ: 3)

Заглавие: Младежката организация PTPI "Делфините" събира средства в подкрепа на самотен баща
Дата: 17.02.2022 16:40
Медия: Варна утре

https://varna.utre.bg/2022/02/17/600139-mladezhkata_organizatsia_ptpi_delfinite_subira_sredstva_v_podkrepa_na_samoten_bashta


Винаги ли договорът за дарение е безвъзмезден, или е възможно да се иска нещо от надарения?
Ф. К., София

В чл. 225 на Закона за задълженията и договорите (ЗЗД) изрично е посочено, че "с договора за дарение дарителят
отстъпва веднага и безвъзмездно нещо на дарения, който го приема". По този договор една страна придобива
само права, а другата - задължения. Така дарителят има задълженията да прехвърли собствеността върху
съответната движима или недвижима вещ, а дареният има само правата да я получи, той не поема никакви
задължения.

Договорът за дарение е на практика едностранен договор. Той обаче се различава от едностранната сделка.
Дарението е едностранен договор, но двустранна сделка, тъй като и при него участват две насрещни
волеизявления - на дарителя и на този, който приема дарението. Докато при едностранната сделка се съдържа
само едно волеизявление - например завещанието, отказ от наследство.

Предмет на дарение може да бъде всякакъв вид собственост - движима или недвижима, пари, апартамент,
парцел, автомобил, телевизор, картина. Може да се даряват и ценни книги, дори вземания.

Задължително е обаче собствеността, която ще се дарява, да съществува реално. Обещанието за дарение не
произвежда никакво действие. Дарението, доколкото се отнася до бъдещо имущество, е нищожно. Нищожно е и
дарението, когато то или мотивът, с който е направено, са противни на закона или на добрите нрави, а така също и
когато условията или тежестта са невъзможни.

Важно е да се знае, че дарението може да бъде отменено. Според ЗЗД това може да стане, когато дареният
умишлено убие или се опита да убие дарителя, неговия съпруг/а или негово дете или е съучастник в такова
престъпление, освен ако деянието е извършено при обстоятелства, които изключват наказуемостта. Или пък, ако
набеди дарителя в престъпление, наказуемо с лишаване от свобода не по-малко от три години, освен ако
набедяването се преследва по тъжба на пострадалия и такава не е подадена. Същото е възможно и ако дареният
откаже да даде на дарителя издръжка, от която той се нуждае. Тези разпоредби обаче не се отнасят до
обичайните и възнаградителните дарове. Това означава, че не може да се искат подаръци, дадени примерно за
рожден ден.

Искът за отмяната може да се предяви в едногодишен срок. Той тече от момента, в който на дарителя са станали
известни основанията за отмяна на дарението. До изтичането на този срок искът може да бъде предявен и от
наследниците на дарителя, ако той е починал преди това. Предварителният отказ от този иск е нищожен.
Отмяната на дарението обаче не засяга правата, които трети лица са придобили върху подарените имоти преди
отбелязването на исковата молба. Дареният обаче дължи на дарителя обезщетение за онова, с което се е
обогатил.

Ако дарителят е физическо лице, той трябва задължително да е дееспособен. Законът е изричен в постановката,
че дарение, отказ от права, даване на заем и обезпечаване на чужди задължения чрез залог, ипотека или
поръчителство от ненавършили пълнолетие деца са нищожни. Дарение може да получи всяко физическо или
юридическо лице.

С решение на Министерския съвет е конституиран Съветът за развитие на гражданското общество (СРГО).
Председател на Съвета ще бъде вицепремиерът по ефективното управление Калина Константинова, съобщиха от
нейния пресофис. През 2018 г. Законът за юридическите лица с нестопанска цел е променен по инициатива на
гражданските организации и след широки обществени дискусии с различни техни представители. В него се вписва
създаването на СРГО, който да подпомага държавата за разработването и провеждането на политики за
подкрепа на развитието на гражданското общество. Въпреки това, оттогава до днес този съвет не бе конституиран,
макар да е изработен правилник за дейността му и да са проведени електронни избори за излъчване на
представители.
В България съществува една изключително активна гражданска, доброволческа и дарителска инфраструктура. Там
има голям потенциал и добавена стойност в различни важни и обществени сфери. Държавата е длъжник на тези
организации - искаме да си създадем форми за ефективен диалог и сътрудничество, и този Съвет ще е една от
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платформите за това, коментира заместник министър-председателят по ефективното управление Калина
Константинова, която застава начело на СРГО.
Сред приоритетите на новия Съвет ще бъде придвижването на закона за доброволчеството, който вече много
години само се обсъжда, но не се приема; създаването на адекватен публичен модел за финансиране на
гражданските организации, така че да имат възможност да разширят обхвата на подкрепата си към хората;
създаването на модел за споделяне на експертните знания в сектора, защото гражданските организации
разработват редица качествени проучвания и препоръки, които твърде често не достигат до институциите, се
посочва в съобщението.
Критериите за членуващите организации са разписани в Правилник за организацията и дейността на Съвета за
развитие на гражданското общество. Допустими кандидати за членове в Съвета са юридически лица с нестопанска
цел, осъществяващи дейност в обществена полза, с поне пет години опит в извършването на дейности (проекти,
инициативи, кампании и др.) в подкрепа на развитието на гражданското общество и гражданското участие.
Членовете са избрани след електронно гласуване в периода 28 април - 13 май 2020 г. На платформата
voting.government.bg може да се видят всички детайли за проведения избор. Първото заседание на Съвета за
развитие на гражданското общество ще се състои още през този месец, информират от пресофиса на
вицепремиера.

Градска библиотека "Паисий Хилендарски", съвместно с община Асеновград, връчи приз "Донка Пашкова" - за най-
значимите доброволчески инициативи на 2021 г.

Заместник-кметът по хуманитарни дейности инженер Петър Петров връчи грамотите на доброволците.

"Искам да благодаря за възможността да наградя всички тези заслужили и достойни асеновградчани.

Горд съм, че с всяка изминала година все повече жители от община Асеновград се включват в различни
доброволчески инициативи, а също така са и инициатори на добри дела.

Вярвам, че тази инициативност ще продължи и за в бъдеще.

Искам да благодаря на Градска библиотека за това, че продължава да търси и да показва всички тези
добротворци.

Надявам се, че максимата "Доброто ще промени света" важи и в пълна сила за Асеновград.

Не на последно място искам да ви уверя, че ръководството на общинската администрация ще продължи да
подпомага и да подкрепя всички добри инициативи.

Благодаря ви, бъдете здрави!", каза пред присъстващите на церемонията по награждаването инженер Петров.

Сред отличените бяха:

- Доброволно формирование "Асеневци" - за гасенето на пожара над селата Югово и Нареченски бани;

- Център за местни инициативи и развитие – Мая Танева, Миа Сердарова, Теодора Тотева - за дарителска акция
за децата от сиропиталище "КЕПАК" в Казо, Уганда, Африка;

- Зехра Мустафа – за събиране на финансови средства чрез доброволен труд и подпомага лечението на деца;
"Капачки за бъдеще" - граждански организации;

- Градска библиотека "Паисий Хилендарски" – за инициативата "Купи книга, реставрирай храм";

- Ирина Павлова – за каузата й "Подари усмивка с анимационен герой";

- Теодор Митев – за подобряване фасадата на параклис "Свети Илия";

- Аргир Илиев – за подобряване фасадата на параклис "Свети Димитър";

- Център за местни инициативи и развитие - за подкрепа на възрастни хора чрез инициативата "Картичка за
Коледа";

- Фондация "Иванка и Георги Янкови" – за участието им в Национален конкурс за детско хайку "Златна есен";

- Фондация "Маестро Димитър Вълчев" – София – за издаване на книга "Те обичат Асеновград" и популяризиране
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културата и традициите на града;

- кметство "Горни Воден" - за организиране на благотворителен базар, с цел набиране на средства за лечение на
деца;

- Мюмюн Мехмедов – за благоустрояване на детска площадка в квартал "Горни Воден";

- Градска библиотека "Паисий Хилендарски" и граждански организации – за инициативата "Бъди човек, подари
коледна вечеря", с която бяха подпомогнати възрастни хора в община Асеновград;

- Доброволно планинско сдружение "Планинка" – за екологични акции;

- Ангел Маринов и приятели - за инициативата "Дари книга, купи книга", с цел набиране на средства за лечение на
нуждаещи се;

- ПГ "Свети Патриарх Евтимий" - Асеновград - за организиране на благотворителни базари за социално
подпомагане, с цел набиране на средства;

- Отец Щерьо Аргиров – свещеник и зограф, спомоществувател – за даряване на имот с построен параклис "Свети
Кръст".

Директорът на Градската библиотека в Асеновград Милена Марковска благодари на всички за активното участие и
споделените доброволчески практики, които дават пример за обществена отговорност и модел за активно
гражданство.

И отправи своето послание: "Бъдете вдъхновени за добри дела и продължавайте все така успешно да подкрепяте
каузите, в които вярвате".

Наградата носи името на жената, която е била активен член на дружеството за защита на животните към женско
дружество "Благодетел", както и домакин на безплатна трапезария за бедни деца, организирана от английската
мисионерка Мис Елис, след земетресението през 1928 г.

По Балканската война заминава като самарянка в Родопите и участва в бойните действия.

Донка Пашкова е и първият щатен библиотекар в Асеновград, като преди това в продължение на 20 години е
работела като доброволец-библиотекар.
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