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БДФ В МЕДИИТЕ - (БРОЙ НОВИНИ: 1)

Българската телеграфна агенция (БТА) разширява партньорствата си с още една организация, работеща в
обществена полза - Българския дарителски форум (БДФ), който догодина ще отбележи 20 години, каза в
Националния пресклуб на БТА генералният директор на БТА Кирил Вълчев. В БДФ има 55 фондации и
организации, като една от най-важните му мисии е да свързва дарителите с нуждаещите си, допълни той. В
договора ще бъде указано, че БТА ще има и правата за публикации за даренията. По думите му няма законова
пречка да се споменават имената на фирми-дарители, тъй като това не би било търговска реклама.

Партньорството с БТА е важна стъпка и вярваме, че БТА ще се превърне в един от най-силните гласове, за да
чуваме повече разкази за дарителите, каза Красимира Величкова, директор на БДФ. По думите й това
партньорство е шанс да се знае кой стои зад дарителските инициативи. Най-после най-важната институция в
България, свързана с отразяването на новини, официално застава зад идеята, че новините за дарителите са
важна тема, допълни тя. Над 105 хиляди публикации за темата дарителство имаше през ковид годината. Това
беше една от малкото добри новини, които бяха светъл лъч през тревожната кризисна година, допълни
Величкова. Анализът за това как се отразява дарителството през 2021 г. показва, че има спад на новините,
свързани с дарителство през миналата година с около 30 хиляди по-малко в сравнение с предходната година,
посочи Величкова. Новините, свързани с дарителски инициативи на компании, са анонимни, но с това
партньорство ще направим така, че темата за дарителството хората да я разпознават като естествен модел на
поведение за принос към обществото, допълни Величкова.

Цецка Караджова, основател на фондация "Светът на Мария", посочи че през последните 10 години са дарени над
един млрд. лв. за българи, подпомогнати са важни инициативи и организации, допринасящи за развитието на
страната. В БДФ винаги сме вярвали, че обществото има нужда да чува вдъхновяващи истории, допълни още
Караджова.

Текст - Десислава Пеева

Оператор - Красимир Михайлов
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ЧЛЕНОВЕ НА БДФ - (БРОЙ НОВИНИ: 28)

Заглавие: Българската телеграфна агенция и Българският дарителски форум сключиха договор за
сътрудничество
Дата: 21.02.2022 14:44
Медия: Българска телеграфна агенция

Заглавие: МУ-Плевен е домакин на дискусия за ползата от имунизацията срещу COVID -19

https://www.bta.bg/bg/videos/13286
https://darik.bg/mu-pleven-e-domakin-na-diskusia-za-polzata-ot-imunizaciata-srestu-covid-19


Модератори ще бъдат проф. Радостина Александрова, вирусолог от БАН, Младен Владимиров, психолог-
консултант, доц. Милена Карчева, ръководител на катедра в МУ-Плевен

На 19-ти февруари в сградата на Ректората на Медицински университет-Плевен ще се проведе професионална
дискусия за комуникацията с пациенти и ползата от ваксинацията срещу COVID19.

Събитието ще бъде открито от проф. Добромир Димитров, ректор на Медицински университет - Плевен. Дискусията
е за специалисти в доболничната помощ, служители на РЗИ-Плевен, студенти и преподаватели от МУ-Плевен.

Модератори ще бъдат проф. Радостина Александрова, вирусолог от БАН, Младен Владимиров, психолог-
консултант, доц. Милена Карчева, ръководител на катедра в МУ-Плевен.

Инициативата е част от национална програма, която ще се осъществява във всички 28 области на страната.
Организира се от фондация "Астра Форум", съвместно с националните представителства на СЗО и Уницеф за
България и със съдействието на Министерство на здравеопазването и Българския лекарски съюз. В Плевен
дискусията се реализира заедно с регионалната здравна инспекция в града и Медицински университет-Плевен.
Гости на събитието ще бъдат д-р Илиян Минчев, директор на РЗИПлевен, д-р Росица Милчева, директор на РЗИ-
Ловеч, служители на Областна администрация-Плевен, както и на Представителството на Европейската комисия в
България.

Велико Търново. В рамките на два дни доброволци от фондация "Искам бебе" в старата столица ще
продават мартенички. Те ще се позиционират на благотворителния базар на социалните услуги на
Общината /до чешмичката пред местната администрация/ на 19 и 20 февруари /днес и утре/, предаде
репортер на Радио "Фокус" – Велико Търново. Всеки, който иска да подкрепи тяхната кауза, може да ги
намери в часовете между 10:00 и 16:00 часа. 
На щанда те ще предлагат ръчно изработени традиционни украшения, направени от естествени
материали. Събраните средства ще бъдат дарени за лечението на двойка с репродуктивни проблеми от
града. 
"Фокус" припомня, че през миналата година чрез онлайн базара на мартеници фондацията събра 600 лева,
но засега са усвоени 400 лв. 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.

Автор: Дара Сапунджиева

Образователната организация "Образование без раници" стартира своя еко проект "Стани застъпник за Земята с
Кан Академия!" – национално онлайн състезание по екология с "Кан Академия", чието официално начало ще бъде
дадено през март 2022 г. Целта на събитието е да допринесе за информираността на учениците и младите хора по
въпроси, свързани с екологичните и климатични проблеми.

През 2021 г. "Образование без раници" включи ново съдържание по екология в глобалната образователна
платформа "Кан Академия" като именно новото съдържание ще бъде и тема на състезанието – курса по екология
и разделите Екология, История на живота на Земята и Биоразнообразие и опазване в курса по биология в Кан
Академия.

Състезанието ще продължи до 1 юни 2022 г., а възможност да участват ще имат учениците и младите хора на
възраст от 16 до 35 години.

Дата: 19.02.2022 09:03
Медия: Дарик

Заглавие: Благотворителен базар за мартеници организира във Велико Търново фондация "Искам бебе"
Дата: 19.02.2022 09:28
Медия: Фокус

Заглавие: "Образование без раници" те предизвиква да станеш застъпник на Земята до 1 юни
Дата: 21.02.2022 07:04
Медия: News Maker

http://www.focus-news.net/news/2022/02/19/2936209/blagotvoritelen-bazar-za-martenitsi-organizira-vav-veliko-tarnovo-fondatsiya-iskam-bebe.html
https://newsmaker.bg/2022/02/%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B1%D0%B5%D0%B7-%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8-%D1%82%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%B2/


Източник: Khan Academy – Кан Академия на български

Наградите и техните спонсори ще бъдат обявени със старта и условията на състезанието в началото на март на
сайта на организацията, а победителите ще получат възможността да се включат в обществената кампанията
"Стани застъпник за Земята с Кан Академия!". Участието в събитието ще включва среща-дискусия с експерти и
активисти от сферите екология, опазване на климата, биоразнообразието и биологията.

Освен това, "Образование без раници" ще проведе информационна кампания в социалните мрежи, обръщаща
внимание към важни екологични и климатични теми. Освен експерти, активисти, университетски преподаватели,
право да се присъединят в кампанията ще имат гимназистите и младите хора, участвали в Националното онлайн
състезание по екология. Идеята зад кампанията е да се представят достоверни източници на информация за
екологичните и климатични проблеми и да помогне със съвети за ежедневието за това как всеки да допринесе за
борбата с климатичните промени на глобално и на битово ниво.

Източник: Образование без раници

"Кан Академия" е една от най-разпространените безплатни образователни платформи в света, ползвано от над
130 млн. души по света. Проектът "Стани застъпник за Земята с Кан Академия!" се организира от "Образование
без раници" с финансова подкрепа по проект "Game over? Do not let climate change end the game", изпълняван в
България от Българска фондация Биоразнообразие с подкрепата на програма DEAR (Development Education
Awareness Raising) към Европейската комисия. Партньор на "Образование без раници" по проекта "Стани
застъпник за Земята с Кан Академия!" е Биологическият факултет на Софийски университет "Св. Климент
Охридски".

Източник на корица: iStock

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.

Заглавие: Старозагорската библиотека "Родина" спечели проект за поощрение на децата да учат повече и по-
добре
Дата: 21.02.2022 08:36
Медия: Старозагорци

http://www.starozagorci.com/news-39426.html


Библиотекари и учители от Стара Загора се учат да работят с умни играчки, софтуер и магичен под, за да повишат
интереса на децата към учебния материал. Дейностите се изпълняват в рамките на проект "Ученето може да бъде
и забавно с новите технологии" на Библиотека "Родина".

Дейностите ще се реализират в две основни училища, три детски градини и детския отдел на библиотеката. 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", обясниха от библиотеката.

Планира се проектът да обхване 180 участници от детските градини, 110 ученици от I до IV клас, 40 учители и
петима библиотекари. След приключване на дейностите, осигурените ресурси ще могат да се заемат за ползване в
учебно време от детските градини и училищата в Стара Загора.

Проектът "Ученето може да бъде и забавно с новите технологии" се осъществява от 1 декември 2021 г. 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".

Първите репетиции веча са започнали. "Заровеното дете" ще бъде най-новото заглавие през май месец в
програмата на драматичния театър в областния център. Именно за тази пиеса известният американски актьор,
режисьор и писател Сам Шепърд получава "Пулицър". Ръководството на благоевградския театър гласува доверие
на четирима млади творци– режисьорът Николай Йорданов, сценаграфът Никол Трендафилова и дизайнерът на
костюмите Сияна Пейчинова.
"Това е изключително важен акцент в нашата програма, защото той е не просто поредното представление, което
започваме, а ние, целият екип на театър искаме всяка година да даваме такава изява на хора, които скоро за
завършили акедемиите по изкуствата", каза Маргарита Мачева, дирекотор на ДТ"Никола Вапцаров". Пиесата на
Сам Шепърд ще бъде поставена за втори път на българска театрална сцена. Режисьорът Николай Йорданов
сподели, че търси един нов подход към текста на автора. Проектът се финансира по програма "Дебюти" на
Националния фонд "Култура" и фондация "Лъчезар Цоцорков", като той е пилотен за театъра, който има
намерение всяка година да дава възможност за изява на дебютиращи млади професионалисти. 

Изложбата "Войната! И подлуде светът..." ще бъде открита тази вечер, 22 февруари, съобщават от Софийската
градска художествена галерия.

С проекта се отбелязват 110 години от обявяването на Балканската война и 140 години от рождението на
Владимир Димитров-Майстора.

Заглавие: Умни играчки влизат в библиотека в Стара Загора
Дата: 21.02.2022 09:32
Медия: Аз чета

Заглавие: Благоевградският театър с нова пиеса и с млад екип
Дата: 21.02.2022 16:50
Медия: Радио Благоевград

Заглавие: Софийската градска художествена галерия представя "Войната! И подлуде светът..."
Дата: 22.02.2022 10:08
Медия: Столица Бг
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В изложбата са включени архивни и музейни фондове, документи, дневници, писма, снимки, картини, стихове,
книги, периодичният печат, които разказват за Балканската война.

За повечето от българските художници войната като баталната и историческата картина е нещо съвършено ново.
За някои тя ще остане тема на творческия им интерес и с времето те ще се развият в тази посока, за други ще
остане нещо чуждо и те ще останат далеч от нея. Различни художествени свидетелства от войната са създали
творците. Различен е и погледът им към фронтовите линии, сраженията, окопите, обозите, лагерите, походите,
войниците, така както е различна и съдбата им - житейска и творческа, разказват от СГХГ.

Изложбата е съпътствана с каталог и програма от документални филми, собственост на Българската
националната филмотека, БНТ , както и мултимедийния проект на Венелин Шурелов "Владимир Димитров-
Майстора. Светлина и дух", реализиран през 2014 г. по поръчка на фонд "13 века България".

Куратори на изложбата са Аделина Филева и Пламен В. Петров. Партньори в проекта са Националният
военноисторически музей и ХГ Владимир Димитров - Майстора, Кюстендил.

Членове на Ученическия съвет в Трето ОУ "Братя Миладинови" в гр. Гоце Делчев се включиха в първомартенската
кампания на фондация "Нашите недоносени деца". Тя има за цел да вдъхне кураж и да донесе радост на
родителите с недоносени деца, както и на медицинските екипи в отделенията.

Всеки родител на недоносено бебе, което е в неонатологично отделение, има нужда от подкрепа. По този повод
учениците изработиха невероятни мартенички, които след това изпратиха на фондацията. С този малък, но значим
жест те показаха на семействата, че са съпричастни и мислят за тях.

Слава Иванова, председател на Национален дарителски фонд "13 века Бългрия" сподели в ефира на Радио
София за новата и уникална по целите си награда за нашата страна, която е насочена към младите хора,
постигнали своите професионални успехи и желаещи да продължат образованието си, но нуждаещи се от
подкрепа.

Иванова каза, че тази година кандидатите са били доста по-млади, а възрастовата граница е до 35 години. Те са
завършили първата си степен на обучение във ВУЗ - "бакалавър" и желанието им е да продължат обучението си
във висши учебни заведения в чужбина.

"Това, като че ли отличава второто издание на конкурса от първото, където наистина имахме утвърдени учени с
много сериозни постижения в съответната област", заяви Иванова и добави, че:

"Те се стремяха към специализации, които допълваха следдипломната им квалификация".

Иванова спомена, че един от номинираните участници тази година след завършването на специализацията, която
е спечелил при първото кандидатстване, е спечелил втора специализация в престижен университет и продължава
своя път на млад и успешен учен в сферата на нанотехнологиите.

"За тази награда кандидатстват изключително смели хора, които независимо от всички препятствия и твърде
несигурната ситуация, в която всички живеем, въпреки това изгаряйки от желание да продължат образованието си
и в стремежа си да постигнат начертаните цели, те са кандидатствали, намерили са и начина, а и университетите, в
които да кандидатстват, така че продължават напред", добави тя.

Иванова допълни, че останалите отличени са в сферата на изобразителното изкуство, социалната културология и
социалната антропология и, че за всеки един от номинираните фондът е организирал дарителска кампания с
мото "Подкрепи таланта - дари".

Национален дарителски фонд "13 века Бългрия" през 2021 г. отбеляза своята 40 годишнина със забележителен
резултат със своите 80 хил. дарители от цял свят. Издадена е и книга, в която са включени 40 от най-знаковите и
стойностни дарения през този период.

Заглавие: Ученици в Гоце Делчев подкрепиха кампания за недоносени деца
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Фондът стартира нов конкурс за българските писатели живеещи зад граница и е разписан регламента за конкурса
"Съвременна българска художествена литература без граници" в категории "роман", "сборник разкази" и
"стихосбирка".

Името на лауреата на тазгодишната национална награда ще стане известно в края на юни 2022 г.

Още подробности можете да чуете в звуковия файл.

Делът на по-образованите роми бележи чувствителен ръст в последните 9 години, като паралелно с това нараства
и делът на хората от общността с постоянна заетост. Това сочат данните от доклад на фондация "Тръст за
социална алтернатива", изготвен заедно с Алфа Рисърч.

Ромите с незавършено начално образование намалява почти три пъти (от 15.3% през 2011 г. на 5.6% през 2019
г.). Причините за това са в смяна на поколенията и вливане на кохорти, които са с по-висока степен на завършено
образование. В резултат на това е налице спад в дела на лицата с начално образование (от 31% на 13.8%) и
увеличение на тези с основно образование (от 31% на 39.7%).

Делът на лицата с основно образование нараства в най-голяма степен сред по-възрастното поколение роми (над
56 г.). Едновременно с това наблюдаваме и тенденция на нарастване на дела на ромите със средно образование
(от 22.8% на 34.5%). Принос в този ръст имат по-младите поколения (19–35 г.), при които лицата със средно
образование нарастват в най-голяма степен (от 19% на 35% във възрастовата група 19–25 г. и от 11% на 24% при
възрастовата група 26–35 г.).

Отчита се и нарастване (шест пъти) в дела на лицата, които са завършили висше образование (от 0.2% през 2011 г.
до 1.2% през 2019 г.). Този скок се дължи на ниската база, от която стартира показателят през 2011 г. Групите, при
които ръстът на висшистите е най-голям са младите поколения, в поголяма степен при жените, отколкото при
мъжете. Ако прибавим към групата на висшистите и завършилите полувисше образование, общото нарастване
като номинална стойност показва ясна тенденция, а поради ниската изходна база, ръстът в рамките на
изследвания период, е много голям.

Делът на завършилите висше образование е два пъти по-висок сред лицата, които са посещавали детска градина,
като е налице ясна тенденция с увеличаване броя на годините в детска ясла и градина да се увеличава
вероятността за завършване на висше образование.

Увеличава се делът на лицата, обхванати в училищното образование. Сравнение между двете изследвания
показва, че във възрастовата група 7–15 г. делът на обхванатите в училище роми през 2019 г. е 92.8%, докато през
2011 г. той е бил 82.2%. Във възрастовата група 16–19 г. увеличението е с 16 п.п. (от 32.7% през 2011 г. на 49%
през 2019 г. Такава е тенденцията и във възрастовата група 7–18 години, където увеличението е с 12 п.п. (от 72%
през 2011 г. на 84% през 2019 г.).

Важна илюстрация на по-високата образователна активност е делът на учащите (ученици и студенти) във
възрастовата група 15+ (през 2011 г. в тази група учащите са били 4.2%, докато през 2019 те стават 6.3%). Запазва
се делът на учениците, които не ходят редовно на училище, но все пак са обхванати от образователната система.
Учениците с чести отсъствия във възрастовата група 7–18 г. са в рамките на около 8% и в двата изследвани
периода. − Налице е тенденция на по-силна концентрация на ромските ученици в училища с преобладаващ дял
роми. Делът на посещаващи училище, които са в учебни заведения с преобладаващо ромско население, се
увеличава от 31% на 47%.

В сравнение с 2011 г., делът на ромите, които са в заетост през 2019 г. е над два пъти по-висок.

Във възрастовата група 15+ през 2011 г. заетите са били 19%, докато през 2019 г. те са 45%. Респективно, делът
на безработните пада от 39% на 20%. Във възрастовата група 18+ тенденцията е сходна – работещите през 2011 г.
са 20%, а през 2019 г. – 49%. Ако през 2011 г. съотношението на заети роми в частна фирма и в държавно или
общинско дружество е било в съотношение 72%:28% (три към едно), сега съотношението е 81%:19% (четири към
едно).

Причината за това са редица политики, които водят до по-добра интеграция на уязвими групи на пазара на труда,
но също така и в недостига на работна сила, с който се характеризира пазарът на труда през последните години.

Друга положителна промяна в периода 2011–2019 г. е увеличение на дела на ромите, които са с постоянна работа
(почти два пъти от 11% на 21%) и спад в дела на лицата, които са периодично заети във възрастовата група 15+ (от
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10.8% през 2011 г. до 4.3% към 2019 г.), а във възрастовата група 18+ тази разлика е дори по-голяма (от 11.4%
през 2011 г. на 4.3% през 2019 г.).

Като част от общата тенденция за повишаване на заетостта е и фактът, че делът на лицата, наети, макар и
временно, също нараства. − Увеличава се делът на самонаетите лица (техният дял нараства около един път и
половина). Сред лицата над 18 г. през 2011 г. самонаети са били 2.5%, а през 2019 техният дял е 3.7%. Сред
активното население (сред лицата, които не са безработни), самонаетите роми нарастват близо три пъти (от 2.6%
на 8.3%). Нараства делът на квалифицираните работници и ниско-квалифицираните работници, за сметка на
неквалифицираните.

Увеличава се делът на домакинствата, в които има доходи от заплати, което е свързано с по-висока заетост и с
увеличаване на дела на лицата, които са на постоянна работа (от 53% през 2011 г. на 64% през 2019 г.).

В същото време, делът на домакинствата, в които има доходи от пенсии спада чувствително (от 41% на 26%). От
една страна, това се дължи на по-големият дял домакинства, в които живее само едно или две поколения, поради
което делът на домакинствата с пенсионери намалява. От друга страна, се увеличава възрастта за пенсиониране,
поради което делът на този тип доход при домакинствата, намалява. Допълнителен фактор вероятно е и това, че
едни от най-засегнатите от прехода поколения от ромските общности, които нямат работа в продължителни
периоди от 1990 г. до 2009 г. не им достигат години осигурителен стаж, за да излязат в пенсия и отлагат своето
пенсиониране до получаване на право на социална пенсия. Увеличава се делът на домакинствата, които
получават парични преводи от приятели и роднини в чужбина. Това е свързано и с нарасналия брой
представители на ромския етнос, работещи в чужбина.

Без промяна остава делът на домакинствата, които получават детски добавки (48– 49%), обезщетения за
безработица (7–8%) и други социални помощи (18%). Това показва, че в периода на двете изследвания сред
ромските общности има приблизително сходен дял лица, които получават тези форми на подпомагане.

Тези резултати показват, че въпреки променената икономическа конюнктура и увеличени шансове за заетост,
както и промяната в структурата на домакинствата, все още определени групи остават без възможности за други
доходи, различни от социалните помощи.

Общият брой обхванати в изследването лица е 4 164, от които 3 655 лица, които живеят в ромски
селища/квартали/махали, или райони с компактно ромско население, които се самоидентифицират с ромски
произход и 509 лица, които живеят в квартали, с преобладаващо българско население или в квартали със смесено
население.

Дойде време да обявим резултатите от МЛАД БЛАГОТВОРИТЕЛ 2022 г., национален конкурс за финансиране
реализацията на благотворителни проекти, изпратени от ученици (7. - 12. клас).
На 22.02.2022 (вторник) от 12.00 часа ще имате възможност да гледате на живо обявяването на финалистите тази
година, които за разлика от предходната, са с един повече - шест на брой.
Проведохме дискусионно студио, в което участват членовете на журито, създателя на фондация Благотворител -
Стойко Петков и Станислава Рашева - Председател на УС на фондацията.

Членовете на журито тази година са:
Александър Балабанов – Корпоративен обучител и експерт по лидерство. Създател и управител на DynamixLab
Бистра Георгиева – Създател и Директор на "Детска Лидерска Академия", преводач
Валерия Чанкова – Журналист, 19 години стаж в телевизия / bTV и Nova/, сега продуцент в bTV новините
Даниела Тодорова – Професор, доктор инженер икономист. Ректор на Висше транспортно училище "Тодор
Каблешков"
Десислава Еленкова - Мениджър "Маркетинг и комуникации" на "Застрахователно дружество Евроинс" –
партньори и дарители в конкурса
Татяна Христова – Обучител по личностно развитие и коуч. Опит в управление на бизнес проекти 17 г.
Красимира Величкова – Директор на "Български Дарителски Форум"
Гледайте ни в YouTube: https://youtu.be/4x22cnkLYvs 
В рамките само на час, ще запознаем зрителите с различни гледни точки за конкурса и ще обявим победителите с
аргументи за успеха им. 
Ще се радваме да споделите с нас вълнението от обявяването на имената на проектите, които ще подкрепим, за
да се превърнат благотворителните им каузи в реалност. 
Имате възможност да ни гледате и на запис в сайта ни или в YouTube канала на фондацията, след излъчването.
Онлайн гости можем да имаме неограничено. Заповядайте!
Очаквайте, през месец май, церемонията по връчване грамотите на победителите, в която те лично ще разкажат
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за постигнатите резултати в каузите си. 
Припомняме, целта на конкурса е да даде вдъхновение, живот и реализация на благотворителни мисии на
ученици.
Насърчаваме доброволчеството и развиваме уменията в младежите да създават и изпълняват авторски проекти.

ФИНАНСИРАНЕ: Шест проекта ще бъдат финансирани за изпълнение през 2022 година: 
1-во място 1500 лв.
2-ро място 1200 лв.
3-то място 1000 лв.
4-то място 800 лв.
5-то място 800 лв.
6-то място 800 лв.

КАУЗИТЕ на конкурса: 

Подкрепа за деца/ученици, лишени от родителски грижи или възрастни хора в нужда
Съхраняване на музикалното наследство на България
Екология /опазване и грижа за околната среда/

Светът се променя и събитията около нас все по-често ни карат да се замислим доколко ние самите сме
ангажирани със социалните проблеми в обществото ни. Какъв отпечатък оставаме върху околната среда?
Допринасяме ли за по-добрия живот на хората в неравностойно положение? А за животните? Социалните сфери,
които имат нужда от подкрепа, са много, но все повече стават осъзнатите и будни хора, които даряват или ги
подпомагат.

Някои големи компании в България отдавна са превърнали благотворителността в постоянен ангажимент - на
компанията и на служителите. Всеки месец от заплатите на служителите, които пожелаят, се удържат по няколко
лева "по ведомост". Парите отиват за предварително избрани от самите хора социални каузи, които са проверени
и няма съмнения за злоупотреби в изразходването на сумите.

А1 въвежда програма за дарителство на работното място още през далечната 2004 г. в партньорство с фондация
BCause, а броят на дарителите само за последната година се е увеличил с 20% спрямо 2020 г. През изминалата
година служителите са подкрепили 9 социални каузи от различни сфери с 50 000 лв., а компанията допълва
сумата до 90 000 лв. Екипът на А1 сам идентифицира и избира значимите за обществото ни теми, в които да
инвестира– те са разделени в четири направления: Детско здраве и грижа, Образование, Помощ за животни и
Уязвими възрастни.

Логично в унисон с обществените нагласи най-много дарения по ведомост в А1 събират каузите, свързани с
детското здраве и грижа. Каузите за лечение и рехабилитация на деца и недоносени деца предизвикват най-голям
интерес у служителите и за тях отиват близо половината от общо дарените средства. Екипът на А1 обаче вярва, че
освен в бъдещето на децата, трябва да се инвестира и в подкрепа на уязвимите възрастни хора в страната, като
над 20% от ежемесечния принос на служителите отива за познатата фондация "Очи на 4 лапи", която работи в
полза на хората със зрителни увреждания, и за "Проект Северозапад", който подкрепя хора в риск в един от най-
слаборазвитите региони на страната. Като част от темата "Образование" екипът на А1 припознава
стипендиантската програма "Готови за успех" и дейностите на фондация "Заедно в час", като заделените средства
за тях доближават 15 000 лв. В полза на животните в нужда пък даряват над една пета от служителите.

Програмата за дарителство по ведомост на А1 е най-лесният начин за подкрепа на обществено значими
инициативи директно от работното място, без това да изисква допълнителни усилия. Хората са спокойни, че
заделените средства достигат до правилното място и се използват по предназначение, защото регулярно
получават отчети за резултатите от техния принос.

Служителите на А1 участват и в много други обществено значими инициативи - акции по кръводаряване, дигитални
благотворителни пазари, доброволчески дни за засаждане на дървета и облагородяване на градски пространства.
Очакваме и много други компании да последват този пример, за да видим голямата положителна промяна и
напредък в различни социални сфери.

Заглавие: Как се подкрепя социална кауза от работното място: примерът на А1
Дата: 23.02.2022 08:39
Медия: Монитор
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Пътуване по част от древен римски път и посещение на крепостта "Кастра Мартис" в Кула, посещение на обичая
"Къпачи", както и опознаване на природните красоти на резерват " Връшка Чука" и единственото в света находище
на защитения растителен вид български ерантис, развитие на селски туризъм в района на селата Старопатица,
Чичил, Тополовец, Цар Петрово и Извор Махала- това ще предлага нов проект, който цели устойчивото развитие на
туризма в община Кула.

Основната дейност, която ще извършва Фондация "Музикална младеж" е предоставянето на туристически услуги,
изготвяне на пакети за отдаване на стаи под наем, отдаване на велосипеди под наем, посещение на туристически
забележителности. Благодарение на уникалното си местоположение община Кула има потенциала и ще се
превръща в една от предпочитаните туристически дестинации. С популяризиране на района,на неговите
природни, културни и архитектурни забележителности ще бъде увеличено търсенето на местата за отдих. В тази
връзка има голяма перспектива за развитие на селски туризъм в района на селата Старопатица, Чичил,
Тополовец, Цар Петрово, Извор Махала и селата от община Макреш- Киреево и Раковица, не само като леглова
база, но и като природни дадености и възможности за осигуряване на забавления за гостите. Мисията е да бъдат
задоволени туристическите потребности на потенциалните ни клиенти чрез предоставянето на висококачествена
услуга на достъпна цена и да популяризираме бита и българската култура.

Част от предложенията са посещение на обичая "Къпачи", пешеходен тур до резерват " Връшка Чука" и
единственото в света находище на защитения растителен вид български ерантис. Освен това посещение на
кулинарния атракцион "Тигана на кулския айдук", разходка до Раковишки манастир "Св. Троица". Посещение на
Фестивала "Кулско мяшано", където участват десетки майстори на "мяшаното" и домашни хлябове, посещение на
село Старопатица, нощувки, местни гозби, прясна риба, прекрасна природа и много история, съобщават
инициаторите от Фондация "Музикална младеж".

Финансирането на проекта за развитие на селски туризъм в Северна България обявява Фондация "Америка за
България". Конкурсът се провежда в партньорство с Посолството на Италия, Италианската търговска агенция,
Фондация "LocalFood.bg/Пендара", Сдружение "Деветашко плато" и "Травентурия".

Конкурсът е продължение на усилията на фондацията да подпомогне развитието на Северозападна България и
поречието на река Дунав, като привлекателни туристически дестинации с активни и жизнени местни общности,
запазени традиции и икономически растеж. Фондацията ще има възможност да партнира с италианското
посолство в България, италианската агенция за търговия и инвестиции и останалите партньори, които ще
допринесат с богатия си опит в тази сфера при провеждането на конкурса, се посочва в съобщението. Одобрените
проекти ще получат финансиране до 25 000 лева за дейности, които привличат туристи и развиват местните
икономики.

През 2007 г. Общото събрание на ООН определя 20 февруари за международен ден на социалната
справедливост

В забързаното, модерно ежедневие, постоянно се сблъскваме със случки и хора, които ни карат да се замислим
за дълбоките недостатъци на нашето общество – дискриминация, неравенство, насилие, бедност, липса на
социална защита, нарушени човешки права. Мнозина не остават безразлични, посвещават време и усилия да
помагат на всички онези, които имат нужда от подкрепа, грижа и приятелство. За да отбележи техните усилия и да
привлече общественото внимание върху проблема, през 2007 г. Общото събрание на ООН определя 20 февруари
за международен ден на социалната справедливост.

Последните две години са особено трудни за сектора на социалните услуги и работещите с различни групи хора със
специални потребности. За разлика от бизнеса, неправителствените организации, ангажирани в сектора, не
получиха държавна помощ и успяха да се справят, единствено разчитайки на частно финансиране, доброволен
труд, адаптивност и иновативност.

Пандемията се оказа сериозно предизвикателство и за повечето корпоративни дарители, които също трябваше да
пренаредят приоритетите в своите социални програми, за да посрещнат новите предизвикателства. Сред тези,
които успешно запазиха голяма част от социалните си партньорства, е и "КонтурГлобал Марица Изток 3".
Компанията - собственик на едноименната електроцентрала край гр. Гълъбово, осигурява средно над 10% от
произвежданата електроенергия в страната, а социалните ѝ инвестиции в полза на местните общности
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надвишават 10 милиона лева. Само на територията на Община Гълъбово през последните години са реализирани
над 20 проекта - инвестициите са основно в модерна обществена инфраструктура, в сферата на образованието,
социалното включване, здравеопазването, спорта. За разработването на проектите компанията често си
сътрудничи с различни социални предприемачи и неправителствени организации. Активни са и служителите на
"КонтурГлобал Марица Изток 3" – с доброволчески труд и с дарения по ведомост.

Сред най-новите партньори на компанията е Фондация "Светът на Мария" - организация, чиято мисия е да
помогне за подобряването качеството на живот на хора с интелектуални затруднения. "Мястото на отговорния
бизнес е сред общността, в най-чувствителните и уязвими точки. Където е възможно в нашата работа търсим да се
ангажираме с подходяща кауза, и да работим със социални предприемачи по различни задачи - например
изработване на бизнес-подаръци или осигуряване на кетъринг за събития", казва Надя Синигерска – Бохорова,
Мениджър "Комуникации и КСО" в "КонтурГлобал Марица Изток 3".

Създадената преди 8 години Фондация "Светът на Мария" дава възможност на млади хора с интелектуални
затруднения да се развиват като вършат подходяща за тях работа – подготвяне на кетъринг, работа в кафене,
изработване на подаръци, професионално почистване или поддържане на градини. "Щастливи сме, че "Светът на
Мария" е наш партньор. Те са изключително креативни и отговорни във всичко, което правят. Вече няколко пъти се
доверяваме на тях за изработката на наши корпоративни подаръци по различни поводи" – разказва Надя
Синигерска – Бохорова. "Получаваме отлично качество, а чувството на удовлетвореност е още по-голямо, защото
знаем, че даваме възможност на хора в затруднено положение да бъдат и самостоятелни, и полезни."

"КонтурГлобал Марица Изток 3" притежава и управлява първата топлоелектрическа централа на лигнитни въглища
в Югоизточна Европа, която работи в пълно съответствие с най-високите европейски стандарти за безопасност на
труда и опазване на околната среда. Централата произвежда средно 10% от електроенергията в България,
използвайки местни енергийни източници и така допринася за гарантиране на енергийната сигурност и
независимост на страната. Над 1,4 милиарда лева са инвестирани за гарантиране надеждната работа на
централата и в мерки за опазване на околната среда и безопасността на труда. Акционери са международната
енергийна компания ContourGlobal (73%) и Националната електрическа компания (27%).

Кампанията на Fibank (Първа инвестиционна банка) за продажба на традиционния благотворителен календар за
2022 г. приключи, като събраните средства са 13 727 лв. Fibank ще удвои сумата, с която ще подкрепи дейността на
Българската федерация по художествена гимнастика (БФХГ) и на Селскостопанската академия – София, като по
този начин дарителската кауза на банката събра над 27 000 лева.

"Много сме щастливи, че за поредна година партнираме на ПИБ в подкрепа на една благородна кауза. Благодаря
за предоставената възможност, за нас беше чест!", сподели г-жа Илиана Раева, Председател на Българската
федерация по художествена гимнастика.

Председателят на Селскостопанската академия – София проф. дн. инж. Мартин Банов благодари за прекрасната
инициатива и обяви, че "средствата от дарителската кампания на Първа инвестиционна банка ще бъдат
използвани за закупуване на софтуерни пакети за статистическа обработка на данни от селекционни изследвания
за създаване на нови български сортове култури и провеждане на обучение на учените за работа с тях".

Календарът на Fibank за 2022 година беше посветен на идеята за устойчиво развитие и съчетава финеса и
грацията на девойките и момичетата от БФХГ, които позират с типично български плодове, зеленчуци и цветя. Той
е изработен върху изцяло рециклируема хартия в продължение на дългосрочния ангажимент на ПИБ към
отговорни устойчиви практики. Благотворителните инициативи на банката, въплътени в нейния годишен календар,
стартираха още през 2012 г. На страниците на календара досега бяха спортисти, артисти, познати и любими
личности от телевизионния екран. През годините Fibank подкрепи финансово каузи, свързани с насърчаване на
раждаемостта в България, подкрепата на спорта, музиката, дейността на приютите за домашни любимци и много
други.

"Удовлетворен съм, че благотворителният ни календар отново вдъхнови нашите клиенти да направят добро, като
те се включиха в каузата за подкрепа на българския спорт, запазването и развитието на българските сортове.
Благодаря им, че вече 10 години заедно подкрепяме българското в различни обществени сфери. И през тази
година Първа инвестиционна банка ще продължи създадената традиция да има свой уникален календар, който
ще представим в края на годината", сподели г-н Никола Бакалов - Главен изпълнителен директор (CEO) и
Председател на Управителния съвет на Fibank.

Заглавие: Приходите от календара на Fibank за 2022 ще подпомогнат БФХГ и Селскостопанската академия -
София
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Софийската градска художествена галерия (СГХГ) се включва в отбелязването на 140 години от рождението на
Владимир Димитров-Майстора с изложба, посветена на 110 години от избухването на Балканската война.

След творбите в експозицията "Войната! И полуде светът…" ще могат да се видят знакови творби на големия
български художник, но някои от тях се показват за пръв път пред специалисти и публика, обясни пред Радио
София и Аделина Филева, куратор на експозицията и директор на СГХГ.

Малцина знаят, че като творец, търсещ път в изкуството, Майстора е създал огромен цикъл от рисунки с молив
или туш, акварели и маслени платна, които пазят спомена за Балканската война от 1912–1913 г. Записал се като
доброволец и той върви целия поход със Седма пехотна рилска дивизия и отразява войната. Сюжетите в
рисунките му не са случайни. Създава образи на войници, които са му близки. Рисувайки тях, той сякаш рисува и
себе си. Един изстрадан образ на герои, учудили света с храбростта си. Рисува образа на тяхната сила, умора,
страдание, вяра.

В едната зала на галерията са творби, които показват как българките художници виждат войната, а в другата зала
за изложени хронологично рисунки, графики и акварели на Майстора.

Сред авторите в първата част от експозицията могат да се видят и произведения на чеха Ярослав Вешин
(единственият художник, назначен в тогавашното Министерство на войната), Антон Митов, скулптора Иван Лазаров
и други.

"Тогава, на фронта се създава нов жанр в българското изкуство – баталният", допълни Филева.

Изложбата е съпътствана с текстове от български писатели, били също на фронта, каталог и програма от
документални филми (единият е от 1912 г.!), собственост на Българската националната филмотека, БНТ, както и
мултимедийния проект на Венелин Шурелов " Владимир Димитров-Майстора. Светлина и дух", реализиран през
2014 г. по поръчка на фонд "13 века България".

Чуйте разговора на Гергана Пейкова.

Оглеждали ли сте се във Варненското езеро? Дали ще успеете да видите образа си в него?

През март започват снимките на нов документален филм, който ще ви подтикне да се огледате не само в Езерото.
Целта на екипа на Ecovarna, заел се с проекта, е да накара хората да се огледат в себе си, в собствените си
действия или бездействия, довели до унищожаването на едно уникално местообитание – Варненско-
Белославския езерен комплекс.

Според последните проучвания на Института по океанология към БАН, Варненското езеро е в екологична
катастрофа. В момента то се намира на границата да се превърне в мъртво заради системното му замърсяване от
различни източници. Само преди години то е било изключително богато на различни животински и растителни
видове, които вече са изчезнали. Някои от тях са се срещали единствено в него. Причина за настоящото му
състояние е системното замърсяване от различни източници – промишлени производства, корабоплаване,
битово-фекално замърсяване, както и множество микросметища в района от пластмасови и други битови
отпадъци.

Негативното въздействие продължава, въпреки че езерото е част от "Натура 2000" по директивата за птиците и
въпреки обособените защитени местности – "Казашко" и "Мочурището".

От екологичното състояние на Варненското и свързаното с него Белославско зависи чистотата на варненското
черноморско крайбрежие, както и цяла една индустрия, като туризма, върху която се крепи икономиката на Варна
и региона. От екологичното състояние на езерото и морето зависи поминъкът на рибарите, както и качеството на
живот на хората в малките населени места около езерото.

За живота на местните общности в селата Казашко, Езерово, Страшимирово, за действията на местните власти в
общините Варна и Белослав, за инициативите на граждани и природозащитници, ще разкаже филмът

Заглавие: Виждаме Майстора като мирен хроникьор на Балканската война
Дата: 23.02.2022 12:22
Медия: Българско национално радио

Заглавие: Започват снимките на "Огледалото". Оглеждали ли сте се във Варненското езеро?
Дата: 23.02.2022 14:08
Медия: Фондация "Работилница за граждански инициативи"

https://bnr.bg/post/101605539/vijdame-maistora-kato-miren-hronikyor-na-balkanskata-voina
https://frgi.bg/bg/articles/aktualno/zapochvat-snimkite-na-ogledaloto-oglezhdali-li-ste-se-vav-varnenskoto-ezero


"Огледалото". Документалната поредица ще се състои от три части, които ще обхванат историята на Варненско-
Белославския езерен комплекс от създаването му до наши дни. Ще бъдат документирани разказите на възрастни
хора, които го помнят още преди прокопаването на канала "море – езеро".

Целта на лентата е да информира за екологичните проблеми и да промени нагласата, че замърсяването на
езерото и на черноморското крайбрежие е проблем, който трябва да решават само институциите. Проектът цели
да размърда гражданската пасивност и да предизвика гражданско участие в решаването на проблемите на
местните общности, свързани със замърсяването на езерото и морето.

Филмът се реализира по проект на Обществен център за околна среда и устойчиво развитие – Ecovarna,
благодарение на най-голямата социално отговорна инициатива на Лидл България "Ти и Lidl за по-добър живот", в
партньорство с Фондация "Работилница за граждански инициативи" и Български дарителски форум.

Намерение за съдействие и подкрепа при реализацията са изразили и община Белослав, кметствата на селата
Езерово, Страшимирово и Разделна.

&lt;br class="k-br" /&gt;

В този ден учениците, заедно с медиатора Слави Лютова реализираха още една инициатива, която е
съвместна с фондация "Искам бебе"

В ПГ по облекло и стопанско управление в Дупница положиха началото на една инициатива, която ще стане
традиционна в Деня на розовата фланелка, който отбелязваме в последната сряда на февруари. В този ден
вниманието се насочва към един изключително наболял проблем, решение на който трябва да се търси всеки ден
– тормоза в училище и агресията сред младежите.

"Каквото посееш, това ще пожънеш", това е идеята на Ученическия съвет на гимназията, които поставят началото
на малка зелена гора на доброто, разказа училищният психолог Мария Велкова.

В този ден учениците, заедно с медиатора Слави Лютова, реализираха още една инициатива, която е съвместна с
фондация "Искам бебе". Те рисуваха върху тениски, които след това ще бъдат продадени благотворително.

Освен тениските, благотворително на сайта на фондацията се продават и картините дарени от Слави Лютови, а
средствата ще бъдат дарени на семейство с репродуктивни проблеми.

За учениците също беше интересно да се включат в този различен учебен ден. Децата, заедно с част от учителите и
директора на ПГ по облекло и стопанско управление казаха "Не на насилието".

По темата за агресията и насилието в училището от сдружение "Дупница спорт" също започват кампания.

Те планират провеждането на кръгла маса с всички заинтересовани страни, за да намерят верния път към
подрастващите. Целта е да се говори с децата преди да са възникнали казусите и преди да са се случили
инцидентите. Това каза председателят на Сдружението Георги Наумов.

Преди кръглата маса обаче, вече стартира друга инициатива, която е съвместна със някои от спортните клубове.

"Знаем, че темата за насилието между младите хора е наболяла сред всички ни - именно затова решихме, че
постепенно ще започнем да я засягаме в нашата поредица интервюта. Така ще чуем посланията, които носят
спортисти и техните треньори" обясни Наумов.

Той анонсира още, че предстои откриването на два нови спортни клуба. Единият сам ще направи представянето,
вторият е по борба като в основата е Даниел Александров, който е част от Сдружението и е носител на европейски
и световни титли.

Първата от серия работилници за upcycling на излезнали от употреба kitesurf крила организира НЧ "Синева" в

Заглавие: В ПГ по облекло и стопанско управление с инициативи в Деня на розовата фланелка
Дата: 23.02.2022 14:31
Медия: Дарик

Заглавие: Работилница за ушиване на торбички организират в Синеморец
Дата: 23.02.2022 19:00
Медия: Антен Ер
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Синеморец в началото на март. Работилниците са част от инициативата "Зелен Синеморец" на читалище "Синева".
В работилницата ще дaдем нов живот на крилата, като ги прекроим и използваме материала за ушиване на
пликове и торбички за пазаруване за многократна употреба, съобщиха от читалището.
Всеки участник ще има възможност да твори и създава, като разбира се ще си тръгне и с торбички за лична
употреба. Останалите готови изделия ще се раздават и подаряват в хранителни магазини и сергии за плодове и
зеленчуци в селото. Целта е да намалим найлоновите торбички за еднократна употреба и да ограничим
възможността те да попадат като боклук в любимото ни море. Малка, но все пак някаква стъпка за по-малко
пластмаса в океаните. Всички материали и пособия необходими за работилницата са осигурени от
организаторите. Ще използваме шевни машини, като на място ще получите указания, помощ и подкрепа, ако
имате нужда. Не е необходим предходен опит или специфични шевни умения. Участието е безплатно след
предварителна регистрация до 01.03.2022 на https://forms.gle/aDs4bjHdDdVxu6Uh8
Upcycling (известен и като творческа повторна употреба) е процес на трансформиране на странични продукти,
отпадъчни, безполезни или нежелани материали в нови материали или продукти, които са с високо качество и
добавена художествена и екологична стойност. Инициативата "Зелен Синеморец" е подкрепена от Обществения
борд на TELUS International в България.

Фондацията на TELUS International в България кани фондации, сдружения и други юридически лица с нестопанска
цел да кандидатстват за финансиране на социалнозначими проекти, в подкрепа на местните общности.
Финансират се проекти в областите здравеопазване, образование и околна среда. Тази година фондация
"Обществен борд на TELUS International в България" отново разпределя общо 170 000 лв. на класиралите се
проекти в рамките на две отворени покани за кандидатстване. Максималната сума на подкрепа за един проект е
15 000 лв.

Крайният срок за кандидатстване към настоящата покана е 23:59 часа на 15 март (вторник) 2022 г. През 2021 г.
фондацията финансира общо 13 социалнозначими проекта, пет от които с национален обхват, а останалите в
региони като Странджа планина, Синеморец, Чирпан, Хасково, Ловеч, Варна и др. Същата година, грантовата
програма на Обществения борд бе отличена като най-добрата дарителска програма в рамките на Годишните
награди на Българския дарителски форум.

От своето създаване през 2015 г. до момента фондацията на TELUS International в България е финансирала 139
проекта, на обща стойност над 1 милион лева. Всички детайли и условия за кандидатстване могат да бъдат
намерени на Интернет страницата на фондация "Обществения борд на TELUS International в България".

127 учебни заведения от близо 20 области на страната кандидатстваха с иновативни проекти

А1 награди седем учебни заведения за вдъхновяващите дигитални практики, които прилагат в образователната
сфера като част от конкурса "Дигитално училище на България". Във всяка от трите категории – "Дигитален урок",
"Дигитален проект" и "Дигитална организация на преподаването" – беше избрано по едно училище от областен
град и едно от малко населено място. Победителите са от Варна, Гоце Делчев, Дупница, Кърджали, Свищов и
София, а проектите включват разнообрази подходи за обучение като виртуална реалност, интерактивни дъска и
съвременни STEM кабинети.

В категория "Дигитален проект" журито награди две училища за положените от тях усилия в образователната среда
– ПДТГ "Димитър Хадживасилев" от град Свищов и 81-во ОУ "Виктор Юго" от София. Свищовската гимназия
представи проект "STEMB", който включва изграждане на иновативна класна стая, в която учениците създават и
администрират сайтове на бизнес-клиенти. Това дава възможност на подрастващите за "учене чрез работа и
преживяване" и опит с реалния бизнес на IT технологиите. Проектът на столичното училище "Дигитална
трансформация в обучението - дигитална компетентност и учене" представлява стратегия за цялостна
дигитализация на учебния процес. Те интегрират онлайн платформи, както и дигитални инструменти като Google
Classroom, Google Jamboard, Google Групи, електронните варианти на учебниците, които издателствата предлагат,
ресурсите на "Уча.се", "Кан академия", видеоклиповете в Academico и др.

В категория "Дигитална организация на преподаването" Профилирана гимназия "Христо Ботев" от град Дупница и

Заглавие: Фондацията на TELUS International в България кани граждански организации да кандидатстват
Дата: 24.02.2022 12:10
Медия: Publics

Заглавие: 7 училища отличени с приза "Дигитално училище на България"
Дата: 24.02.2022 14:04
Медия: Economy
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https://www.economy.bg/innovations/view/49785/7-uchilishta-otlicheni-s-priza-Digitalno-uchilishte-na-Bylgariya%E2%80%9C


ОУ "Петко Рачев Славейков" са участниците, чиито методи на преподаване се откроиха сред останалите.
Учителите успешно са реорганизирали работата си, така че да се възползват от предимствата на дигитализацията.
Прилагането на "Метода на обърната класна стая" и "Модел 1:1" са различни стратегии и алтернативни методи на
обучение в класната стая, които са от решаващо значение, за да се мотивират и стимулират учениците към
активност в учебния процес.

Първото място в категория "Дигитален урок" заемат две училища – ПМГ "Яне Сандански" от град Гоце Делчев и СУ
"Отец Паисий" от град Кърджали. Гимназията представя проект, който показва как преподавателите интегрират
технологиите в учебния процес и развиват дигиталните умения на учениците, чрез използването на онлайн
образователни платформи като Geobra, Padlet, Bookcreator, Worldwall и други. Училището от град Кърджали се
отличи със своята практика "Връстници обучават връстници", която цели да повиши мотивацията на учениците в
часовете по клетъчна биология, като заемат ролята на учители и приемат предизвикателството да предадат
уроците по увлекателен и разбираем начин.

Впечатляващ проект представи и софийската частна професионална гимназия по дигитални науки "СофтУни
Светлина" в категория "Иновативна идея". Те планират да изградят класна стая за преподаване и обучение на
ученици във виртуална среда, където учителят и учениците да носят очила за виртуална реалност, които да
визуализират изучавания материал.

"Много приятно сме изненадани, че първото издание на конкурса "Дигитално училище на България" предизвика
толкова голям интерес. Множеството подадени кандидатури от цялата страна ни показаха, че не само говорим за
дигитализация на българските училища, а че тя наистина се е случила на високо ниво в малки и големи градове в
страната. Като технологична компания вярваме, че точно технологиите ще помогнат да децата да получат
качествено образование, въпреки трудностите пред образователната система. Изборът на най-добрите проекти
беше много труден, което доказва, че българските училища вече претърпяват своята положителна промяна. За нас
е чест и удоволствие да отличим лидерите на тази промяна", сподели Илияна Захариева, директор "Корпоративни
комуникации" на А1 България.

"Дигитализацията е най-добрият ход за подобряване на образованието. От една страна, използването на нови
технологии и методи прави учениците по-ангажирани и въвлечени в учебния процес. Но дори по-важно, това
увеличава уменията им за успех в професиите и живота, които ги очакват след завършване", коментира Ева
Майдел, евродепутат и съинициатор на сдружение Образование България 2030.

Конкурсът на А1 се проведе в партньорство с фондация "Заедно в час" и с подкрепата на Министерство на
образованието и регионалните управления на образованието. Експертното жури на конкурса посочи най-добрите
сред тях, които ще получат дигитална интерактивна дъска от А1, с която да направят обучението още по-
интригуващо.

Сдружения и други юридически лица с нестопанска цел могат да кандидатстват за финансиране от Фондацията на
TELUS International, съобщиха от фондацията. Ще се финансират социалнозначими проекти в подкрепа на
местните общности, в областите здравеопазване, образование и околна среда.

Тази година, Фондация "Обществен борд на TELUS International в България" отново разпределя общо 170 000 лв.
на класиралите се проекти в рамките на две отворени покани за кандидатстване. Максималната сума на подкрепа
за един проект е 15 000 лв. Крайният срок за кандидатстване към настоящата покана е 23:59 часа на 15 март
(вторник) 2022 г.

През 2021 г. фондацията финансира общо 13 социалнозначими проекта, пет от които с национален обхват, а
останалите в региони като Странджа планина, Синеморец, Чирпан, Хасково, Ловеч, Варна и др. От своето
създаване през 2015 г. до момента фондацията на TELUS International в България е финансирала 139 проекта, на
обща стойност над 1 милион лева.

Всички детайли и условия за кандидатстване могат да бъдат намерени на Интернет страницата на фондацията.
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На обявеното от фондация "Благотворител" 2022 г. шесто издание на конкурса "Млад благотворител" за
ученици от 7 до 12 клас, станаха известни финалистите. За конкурса пред Радио София разказа Станислава
Рашева.

"Преди седем години всъщност, едни ученици поискали от фондацията пари за да направят нещо добро. И така,
след това се ражда тази инициатива всяка година да обявяваме конкурс за да финансираме проекти на ученици с
благотворителна цел", каза Рашева.

Тя сподели, че за всичките тези години са получили около 200 проекта, като те са в три основни области: ""Грижа
за деца, или ученици лишени от родителски грижи, или възрастни хора в нужда", това е първата тема, втората е
"Съхраняване на музикалното ни наследство" и третата е "Екология"", каза тя.

Рашева поясни, че финалистите се избират от жури, което тази година е седемчленно. По думите й на първо място
е класиран проекта "Мисия Ромбана" на осмокласничката Алина Ставрева от гр. Ямбол. С него тя запознава
хората с един феномен от българския фолклор, а именно лазаруването в село със смесено българско и гръцко
население.

На второ място е отличен проекта на две момичета от Русе, които са обърнали внимание на темата за деца
лишени от родителски грижи и предлагат с общуване и преживяване да се сближат и да се сприятелят с тези деца,
а също така залагат и на извършването на екологични дейности, каза Рашева.

Тя добави, че на трето място са класирани две момичета от Бургас, чиито проект "Българските шевици - мост
между поколенията" свързва чрез везбарството деца лишени от родителски грижи с възрастни хора, които имат
потребност да предадат това свое умение.

На четвърто място по думите й е класиран проекта на две момчета от Варна, чиято цел е да събудят внимание в
обществеността за вредата от изхвърлените фасове, а на пето място е отличен проекта "Съхрани природата -
промени града", чиято цел е разделното събиране на отпадъци.

Шестото място е дадено на ученици от гр. Бухово, като целта на проекта им "Тайните пасища на Чичовите конье" е
да популяризират фолклора на този край.

Още подробности можете да чуете в звуковия файл.

Министърът на културата Атанас Атанасов като председател на Управителния съвет на НДФ "13 века България"
подписа регламента за най-новия конкурс, организиран от дарителската организация: "Съвременна българска
художествена литература без граници", съобщиха от екипа на Фонда.

Идеята на творческата надпревара е да подкрепи създаването на произведения на роден език без географски
ограничения, независимо дали става дума за поезия или проза. Единственото условие е кандидатите да са
навършили 21 години, а романите, сборниците с разкази или стихосбирките им да са предложени от българските
общности, културни клубове, сдружения на автори от съответната държава.

Във всяка категория журито ще отличи само по едно произведение. Материалното изражение на наградата
представлява отпечатването на трите творби в България от Университетско издателство "Св. Климент Охридски",
като НДФ "13 века България" финансово обезпечава материалите и консумативите за отпечатването на всяка една
от тях в размер до 3 000 лв.

Подробният регламент за участие в конкурса можете да прочетете тук.

/АМ/
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Той е единственият господин сред четиримата номинирани за второто издание на Националната награда
за млад талант в съвременното изкуство и наука, организирана от Национален дарителски фонд "13 века
България"

Делян Балев е единственият господин сред четиримата номинирани за второто издание на Националната награда
за млад талант в съвременното изкуство и наука, организирана от Национален дарителски фонд "13 века
България".

За приза могат да кандидатстват български граждани на възраст до 35 години със завършено висше образование
в сферата на изкуството и науката и иновативни постижения. Задължително условие е претендентите да са приети
за следдипломна квалификация в акредитирани висши учебни заведения на територията на Европа, без
България.

Победителят ще стане вторият кавалер на наградата, ще получи статуетка и парична премия в размер на 5 000
лева, осигурени от Фонда, и се дава за разходи за обучение.

Във "Великолепната четворка" Делян изпъква с разнообразната си и наситена доброволческа дейност и
влечението към чуждите езици и хуманитарните науки. Затова и въпросите към него са на тази тема.

-

- Във Вашата биография най-ярко впечатление прави участието Ви в многобройни проекти като доброволец, какъв
е мотивът, който ви движи?

- Доброволческата дейност носи изключително полезен характер за подрастващите младежи. След като България
официално се присъединява към Европейския съюз през 2007 година, за всички нас започват да се появяват нови
възможности.

Навлизат международни проекти за ученици и студенти по програми като "Youth in action"и "Erasmus +", които в
голяма степен подпомагат асоциацията на младежта от всички европейски държави. Споделят се опит и знания,
създават се нови запознанства, изграждат се приятелства и по този начин светът придобива един нов облик в
лицето на всеки един от участниците в подобни международни, регионални и общински проекти.

Доброволческата дейност развива нашата комуникативност, учи ни да бъдем инициативни, толерантни и
отговорни. Създава връзки между хората. А едно от най-големите предимства е, че възпитава с мисъл за благото
обществото, в което живеем. Благодарен съм на своето семейство за това, че ме е подкрепяло и подкрепя, и е
било винаги до мен във всички начинания.

- Много българи избират да продължат образованието си на Запад. В момента сте във Виена, но сте учили и в
Русия. С какво се отличава образователната система там?

Дисциплина. В Русия всичко е по-различно. Начинът на мислене на хората, възприятието за заобикалящия ни свят
и дори личностните и професионалните приоритети. Образованието там ме научи на обективност – да разглеждам
всяка една ситуация от всеки един неин аспект и възможност за развитие.

Русия и Санкт-Петербург ми дадоха много. Оценявам го и съм благодарен.

- В момента правите магистратура по "Културни различия и транснационални процеси" в каква област ще
прилагате наученото практически?

- Специалността "Културни различия и транснационални процеси", предоставена като възможност за обучение от
Виенския университет, в съвкупност с наученото във Факултета по международни отношения към най-старото
висше учебно заведение в Русия, биха могли да бъдат приложени по ефективен начин тук – в България.

Практиката понякога се отличава от теорията, но теорията е знание. Знанието е информация. А информацията е
един от най-ценните ресурси на нашето съвремие, без който всяка практика би била трудно осъществима.

В периода на Студената война, светът е бил разделен на два идеологически лагера, които са вярвали, работили и
живели в конкурентно-градивна среда на противопоставяне. Балансът на силите е основополагаща идеология в
съвременните международни отношения.

Поради тази причина, още през 2001 година (6-7 години преди световната финансова криза) Джим О'Нийл –
американски анализатор, представя идеята за "БРИКС" – абревиатура, съставена от първите букви на петте
държави (Бразилия, Русия, Индия, Китай и Южна Африка), които ще играят главна роля на международната
политическа сцена след началото на новото хилядолетие, бивайки конкурентноспособни на Запада.

В цифри тази група страни изглежда по следния начин – 42% от населението на света, 26% от сушата на Земята,
27% от световното БВП. Всичко това говори за преминаването от еднополюсна – към полицентрична система, в
която връзките в отношенията между правителствата се усложняват.



От друга страна - Европейският съюз, Съединените американски щати и Великобритания, заедно с всички страни
от Британската общност сформират най-големият икономически алианс съществувал някога в човешката история.

България и българският народ, вече над 1300 години се намират на кръстопът – между изтока и запада.
Ключовите роля и местоположение на нашата страна, и тяхното значение, винаги са били обект на интереси. От
тази гледна точка, вярвам, че за родната дипломация е необходимо да съумява да съхранява приятелски и
добросъседски отношения, изградени върху основите на взаимното уважение, толерантността и прозрачността,
като част от принципите на международното право, заложени в Устава на Организацията на обединените нации.

- Мечтаете България да се превърне в позитивен модел както за Европа, така и за света. Как, според Вас, това би
могло да се осъществи? И какъв би бил Вашият принос?

- Това би могло да се осъществи само и единствено чрез всеобщи усилия и конструктивни решения на цялото
общество. Всеки един от нас е елемент, който допринася по един или друг начин за изграждането на образа на
България пред света.

Начинът, по който се отнасяме към себе си и към околните, мечтите и целите, които си поставяме, решенията,
които взимаме или не взимаме - предопределят това, което сме.

Представете си страна, в която всеки мисли с перспектива за утрешния ден и за онова, което може да завещае
като пример на бъдещите поколения. Място, на което желанието за личностно развитие върви ръка за ръка с
желанието за просперитет на обществото. Държава, в която хората с гордост да живеят и да се развиват, знаейки,
че оставят след себе си трайна следа в историята не само на родината си, но и на света. Би ли могъл такъв народ
да се превърне в позитивен пример?!

Мечтите се превръщат в реалност тогава, когато имаме смелостта и волята, за да ги осъществим!

Надпреварата се организира за втори път от Националния дарителски фонд "13 века България"

Журито на организираната от Националния дарителски фонд "13 века България" награда за млад талант в
съвременното изкуство и наука номинира четирима от кандидатите.

Всеки от тях е млад човек със забележителна кариери и сгряващи сърцата идеи за бъдещето.

Любопитното е, че една от претендентките – Ивалина Трендафилова, бе сред шестимата номинирани и при
миналото издание на конкурса и бе на косъм от титлата "Кавалер на наградата". Очевидно младата дама е
амбицирана този път да спечели.

В мотивационното си писмо тя изрежда научните си постижения: "През 2018 година спечелих едномесечна
специализация в Национален институт по химия, Любляна, Словения, където започнах разработки по
алтернативно приложение на получените от мен материали, а именно като катализатори за разграждане на
опасни замърсители в отпадни води и летливи органични вещества от индустриални процеси.

След защита на докторската си степен в ИОХЦФ-БАН, кандидатствах и бях одобрена за постдокторантски стаж в
същия институт в Словения за срок от 01.01.2019 – 31.03.2020 година. В началото на 2020 г., след успешното ми
представяне на конкурс, заех длъжността "главен асистент" в лаборатория ОРММ към ИОХЦФ-БАН.

В края на същата година спечелих проект за постдокторантска специализация (36 месеца) в Универтитета в
Намур, Белгия по програма BEWARE съфинансиран от Marie Skłodowska-Curie Actions, в рамките на който
продължавам да задълбочавам познанията си в сферата на синтез и приложение на иновативни порести
силикатни материали в областта на фармацията и зелените технологии".

Ана Костова се развива в диаметрално противоположна област – изобразително изкуство. Тя е магистър в
специалността Живопис от Националната художествена академия в София, в ателието на проф. д-р Здравка
Василева.

Ето как Ана описва по-нататъшните си творчески търсения: "През април 2021 започнах магистърска степен в
Университет за Изящни Изкуства "Мутезиус", град Киел, Германия, в класа на проф. Антже Майевски. Винаги съм се
стремяла да се развивам и да търся своята творческа разпознаваемост. В момента продължавам да се
занимавам основно с живопис, но също така експериментирам с нови техники и материали. Желая изкуството ми
да бъде видяно от повече хора и чрез НДФ "13 века България" това може да бъде възможно".

Третата дама сред номинираните за Националната награда за млад талант в съвременното изкуство и наука –
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Виктория Желязкова, е интердисциплинарен изследовател и фотограф. Родена е във Варна, живее в Бърно, учила
е в Масариковия университет в Чехия и в университета в Маастрихт, Нидерландия. Бакалавър е и по бизнес, и по
изкуство.

А магистър по културна социология. "С кандидатурата си за конкурса целя да разпространя идеята за завишаване
нивото на грижа и отговорност, които даряваме на средата, в която се намираме, както и на самите нас. Ако във
времената на несигурност, в които живеем, съвсем малка част от нашето внимание е насочена към понятието
"грижа", то моята работа цели да разкрие пространства, методи и пътища, чрез които на подходящ език да се
приближим към осъществяване форми на грижа, както за самите нас, така и за нашето обкръжение", пише в
мотивационното си писмо Виктория.

Единственият млад джентълмен във "Великолепната четворка" от номинирани за второто издание на конкурса е
Делян Балев. Той изпъква с разнообразната си и наситена доброволческа дейност и влечението към чуждите
езици и хуманитарните науки.

Делян е бил делегат в Генералната асамблея към ООН в "Change the World Virtual Model of United Nations" 2020,
стажант в Зимния дворец в Санкт-Петербург (Държавен музей "Эрмитаж") и Служба по доброволческата дейност,
специалист по Международни отношения и дипломация към дипломатически журнал Youth Diplomacy", Руска
Федерация.

Г-н Балев е приет във Виенския университет по магистърската, програма "Културни различия и транснационални
процеси", която според него предоставя по-тясна академична насоченост в сфери на научната дейност като
културната антропология, демократизацията, миграционните кризи. "Моята мечта е България да се превърне в
позитивен модел, както за Европа, така и за света", пише в мотивационното си писмо Делян Балев.

В следващи публикации ще ви представяме по-детайлно номинираните за Националната награда за млад талант
в съвременното изкуство и наука на НДФ "13 века България".

Кой ще е следващият кавалер на отличието ще реши журито.

Журито на организираната от Националния дарителски фонд "13 века България" награда за млад талант в
съвременното изкуство и наука номинира четирима от кандидатите. Всеки от тях е млад човек със забележителна
кариери и сгряващи сърцата идеи за бъдещето.

Любопитното е, че една от претендентките – Ивалина Трендафилова, бе сред шестимата номинирани и при
миналото издание на конкурса и бе на косъм от титлата "Кавалер на наградата". Очевидно младата дама е
амбицирана този път да спечели. В мотивационното си писмо тя изрежда научните си постижения: "През 2018
година спечелих едномесечна специализация в Национален институт по химия, Любляна, Словения, където
започнах разработки по алтернативно приложение на получените от мен материали, а именно като катализатори
за разграждане на опасни замърсители в отпадни води и летливи органични вещества от индустриални процеси.
След защита на докторската си степен в ИОХЦФ-БАН, кандидатствах и бях одобрена за постдокторантски стаж в
същия институт в Словения за срок от 01.01.2019 – 31.03.2020 година. В началото на 2020 г., след успешното ми
представяне на конкурс, заех длъжността "главен асистент" в лаборатория ОРММ към ИОХЦФ-БАН. В края на
същата година спечелих проект за постдокторантска специализация (36 месеца) в Универтитета в Намур, Белгия
по програма BEWARE съфинансиран от Marie Skłodowska-Curie Actions, в рамките на който продължавам да
задълбочавам познанията си в сферата на синтез и приложение на иновативни порести силикатни материали в
областта на фармацията и зелените технологии".

Ана Костова се развива в диаметрално противоположна област – изобразително изкуство. Тя е магистър в
специалността Живопис от Националната художествена академия в София, в ателието на проф. д-р Здравка
Василева. Ето как Ана описва по-нататъшните си творчески търсения: "През април 2021 започнах магистърска
степен в Университет за Изящни Изкуства "Мутезиус", град Киел, Германия, в класа на проф. Антже Майевски.
Винаги съм се стремяла да се развивам и да търся своята творческа разпознаваемост. В момента продължавам
да се занимавам основно с живопис, но също така експериментирам с нови техники и материали. Желая
изкуството ми да бъде видяно от повече хора и чрез НДФ "13 века България" това може да бъде възможно".

Третата дама сред номинираните за Националната награда за млад талант в съвременното изкуство и наука –
Виктория Желязкова, е интердисциплинарен изследовател и фотограф. Родена е във Варна, живее в Бърно, учила
е в Масариковия университет в Чехия и в университета в Маастрихт, Нидерландия. Бакалавър е и по бизнес, и по
изкуство. А магистър по културна социология. "С кандидатурата си за конкурса целя да разпространя идеята за
завишаване нивото на грижа и отговорност, които даряваме на средата, в която се намираме, както и на самите
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нас. Ако във времената на несигурност, в които живеем, съвсем малка част от нашето внимание е насочена към
понятието "грижа", то моята работа цели да разкрие пространства, методи и пътища, чрез които на подходящ език
да се приближим към осъществяване форми на грижа, както за самите нас, така и за нашето обкръжение", пише в
мотивационното си писмо Виктория.

Единственият млад джентълмен във "Великолепната четворка" от номинирани за второто издание на конкурса е
Делян Балев. Той изпъква с разнообразната си и наситена доброволческа дейност и влечението към чуждите
езици и хуманитарните науки. Делян е бил делегат в Генералната асамблея към ООН в "Change the World Virtual
Model of United Nations" 2020, стажант в Зимния дворец в Санкт-Петербург (Държавен музей "Эрмитаж") и Служба
по доброволческата дейност, специалист по Международни отношения и дипломация към дипломатически
журнал Youth Diplomacy", Руска Федерация.

Г-н Балев е приет във Виенския университет по магистърската, програма "Културни различия и транснационални
процеси", която според него предоставя по-тясна академична насоченост в сфери на научната дейност като
културната антропология, демократизацията, миграционните кризи. "Моята мечта е България да се превърне в
позитивен модел, както за Европа, така и за света", пише в мотивационното си писмо Делян Балев.

В следващи публикации ще ви представяме по-детайлно номинираните за Националната награда за млад талант
в съвременното изкуство и наука на НДФ "13 века България".

Кой ще е следващият кавалер на отличието ще реши журито.

Това е първата отворена покана за кандидатстване за тази година 
Фондацията на TELUS International в България кани фондации, сдружения и други юридически лица с нестопанска
цел да кандидатстват за финансиране на социалнозначими проекти, в подкрепа на местните общности.
Финансират се проекти в областите здравеопазване, образование и околна среда. 
Тази година, фондация "Обществен борд на TELUS International в България" отново разпределя общо 170 000 лв.
на класиралите се проекти в рамките на две отворени покани за кандидатстване. Максималната сума на подкрепа
за един проект е 15 000 лв. Крайният срок за кандидатстване към настоящата покана е 23:59 часа на 15 март
(вторник) 2022 г.
През 2021 г. фондацията финансира общо 13 социалнозначими проекта, пет от които с национален обхват, а
останалите в региони като Странджа планина, Синеморец, Чирпан, Хасково, Ловеч, Варна и др. Същата година,
грантовата програма на Обществения борд бе отличена като най-добрата дарителска програма в рамките на
Годишните награди на Българския дарителски форум.
От своето създаване през 2015 г. до момента фондацията на TELUS International в България е финансирала 139
проекта, на обща стойност над 1 милион лева.
Всички детайли и условия за кандидатстване могат да бъдат намерени на Интернет страницата на фондация
"Обществения борд на TELUS International в България".

За TELUS International Bulgaria
TELUS International Bulgaria е водещ доставчик в сферата на BPO (Business Process Outsourcing). С екип от над 4
000 души в София и Пловдив, компанията е най-големият работодател в сектора у нас. TELUS International Bulgaria
предоставя иновативно клиентско обслужване на над 50 езика, модериране на съдържание и дигитални решения
от следващо поколение. Портфолиото от клиенти включва водещи световни брандове в областта на технологиите,
туризма, видео, конзолни и мобилни игри.
Като част от глобалното семейство на TELUS International, компанията застава зад философията "Даваме там,
където живеем". Всяка година в рамките на TELUS Дни на подкрепа служители, техните приятели и семейства,
стават доброволци в една или няколко обществено значими каузи. Фондацията "Обществен борд на TELUS
International Bulgaria" годишно инвестира 170 000 лева в проекти на граждански организации в областта на
здравеопазването, образованието и екологията.
Повече информация: https://www.telusinternational.com/ и https://communityboardbulgaria.com/ 
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10 кислородни концентратора за нуждите на Covid отделенията бяха връчени на Университетската
многопрофилна болница за активно лечение "Царица Йоанна – ИСУЛ" от посланика на Азербайджан Хюсеин
Джалал оглу Хюсеинов.

Апаратурата е подходяща за интензивна грижа за пациентите в Covid структурите на болницата.

От името на здравното заведение дарението получиха изпълнителният директор Любомир Пенев, зам.-
председателя на Борда на директорите проф. Йорданка Узунова и началникът на Covid отделението за
неусложнени пациенти с коронавирусна инфекция д-р Петър Калайджиев.

Дарението e на стойност над 30 000 лв, съобщи пред Българското национално радио изпълнителният директор
Любомир Пенев:

"Всеки един апарат е от огромно значение. Ние и до този момент осигуряваме напълно капацитета на
отделенията с кислород, така че това само ще ни бъде в помощ. За миналата година над 1300 пациенти са минали
през Covid отделенията. Искрено се надяваме пандемията да е към своя край, защото колегите са изключително
всеотдайни, но от две години и не са излизали от отделенията и, според мен, са вече на края на силите си. Но
абсолютно всеки ден те са на линия, изпълняват задълженията си и се борят за всеки един пациент", заяви той.

Началникът на отдел "Протокол" в Министерство за здравеопазването Лъчезар Карадимов връчи на
азербайджанския посланик Хюсеинов поздравителен адрес от името на здравното ведомство.

На церемонията присъстваха проф. Евгения Василева, заместник-директорът по медицинската дейност и
началник на клиниката по неврология доц. Васил Василев, началникът на клиниката по нефрология, заместник-
директорът по икономическата дейност Десислава Кирилова и др.

Какво е кислороден концентратор?

Кислородният концентратор се различава от кислородната бутилка, която доставя течен или газообразен
кислород. Вместо това, концентраторът изтегля околния въздух и филтрира азота.

Тънка тръба минава от апарата към лицето на съответния пациент, като подава пречистен кислород през два
отвора под ноздрите. Понякога се използва маска за лице, за да получи пациентът по-високо концентриран
приток на кислород.

Кислородните концентратори се използват не само за лечение на интензивни Covid пациенти, но и за такива с
тежка форма на астма, рак на белия дроб, хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ), тежки респираторни
вируси.

Благотворително събитие в помощ две момченца - Гоги (на 8 години) и Ради (на 6 години) организира фондация
"Нашият дом е България". Двете деца са с диагноза аутизъм и не могат да говорят. За да се подобри състоянието
им, имат нужда от преливки на костен мозък извън България, а цената на една процедура е 20 000 лв. Те не са
просто две български деца – те са носители на надеждата, че с общи усилия и вяра всички ние можем да сътворим
добро. 
"Наистина, колко въздигащо и осмислящо живота е да помогнем безвъзмездно" – обърна се към гостите на
събитието арх. Пламен Пламенов Мирянов – вдъхновител, организатор и продуцент на събитието, както и
основател и идеолог на Фондация "Нашият дом е България". 
И допълни: "Поетът Владимир Башев пише: "Ако няма какво дадем на света, за какво сме родени". Ние не щем,
нито славата, ни участта на големите гении… И нека най-вече Словото Божие като житно зрънце да падне на
добра почва и да се запази - да поникне в нашите сърца, да израсте в красив клас, като принесе стократен плод с
търпение". 
"Днес е необходим все повече духът на благостта, състраданието, милостта, дълготърпението, прошката и
широкосърдието" – каза още в словото си арх. Мирянов и цитира Св. Апостол Павел с думите: "А
благотворителността и щедростта не забравяйте, защото такива жертви са благоугодни Богу".
Колеги, приятели и съмишленици на фондация "Нашият дом е България" се обединиха около каузата и с общи
усилия събраха сумата от 40,000 лева. 
На търг бяха предложени картини и фотографии от български автори; топка, подписана от "златните момичета" на
България; книги от Георги Бърдаров, осигурени от издателство "Мусагена". Гостите имаха възможност да дарят
сума по свой избор, както и да закупят билети за томбола със специални подаръци от партньорите на събитието.
Събраните средства - по 20 000 лева за всяко дете - ще дадат възможност Гоги и Ради да получат по една
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преливка на костен мозък - малка, но важна стъпка към по-пълноценен живот за двете деца и семействата им.
Програмата на събитието, режисирано от арх. Пламен Пламенов Мирянов, с водещи Галина Димитрова и Ники
Кънчев, който е до Гоги и Ради от дълго време, включваше: прочит на слово от Свещеното Писание, музикални
изпълнения на класически пиеси от квартет "Quarto". Ансамбъл "Българе" с ръководител Христо Димитров и
изпълнители от ансамбъл "Филип Кутев" обогатиха програмата с народни песни и танци. 
"Обещах си да не наричам Гоги и Ради "аутисти". Те са просто деца. Наши деца. И ние сме длъжни да се погрижим
за тях", убеден е Ники Кънчев. Самият той активно, вече повече от година, подкрепя двете момчета и семействата
им, като популяризира каузата им по всички възможни начини. "Кръгът на Доброто, както го наричам аз, се
задвижи отново", каза популярният тв и радио водещ.
Големите герои се казват Гоги и Ради, но вечери като тази ни припомнят, че всички можем да бъдем герои - за
някого, понякога. 
Ако искате да ги подкрепите и вие, можете да го направите на следните дарителски сметки:
Дарителска сметка Ради:
IBAN: BG89 BPBI 7947 1062 5989 01
Габриела Велизарова Георгиева
В полза за Ради
Дарителска сметка Гоги:
IBAN: BG97 UBBS 8002 1019 5125 50
Георги Димитров Русев
В полза на Гоги
Фондация "Нашият дом е България" е организация с нестопанска цел, основана на идеята за популяризиране и
съхраняване на християнските ценности, красотата, културата, традициите и историята на България. Вижте
проектите й на www.ourhomebulgaria.com 

На 8 март предстои кампания в помощ на двойка с репродуктивни проблеми от Дупница

1 тон раздадени хранителни продукти и 88 подкрепени семейства от общината , отчетоха младежите от Ротаракт
клуб Дупница. Благотворителните жестове са станали възможни, чрез организираните от тях кампании "Купи и
дари", в края на 2021 г. и началото на настоящата година.

"Преди малко повече от месец прекрасните жители и гости на град Дупница подкрепиха ежегодната кампания
"Купи и Дари" на Ротаракт клуб Дупница. Инициативата подкани хората от града да заделят част от своите покупки
или да закупят нещо допълнително, което да оставят в нашите кошниците.

Целта на кампанията бе да се съберат хранителни продукти и санитарни материали от първа необходимост.

Два дни преди Бъдни вечер сортирахме продуктите и ги разпределихме в равностойни пакети за всички избрани
домакинства.

На 23 декември лично посетихме всички адреси и оставихме пакетите, включващи хранителни продукти и
санитарни материали от първа необходимост.

Във всеки пакет имаше и коледна играчка, ръчно изработена от младежите, посещаващи Център За Обществена
Подкрепа в гр. Дупница.

Повечето подкрепени домакинства се състояха от самотни възрастни хора. Освен че ги зарадвахме с даренията на
гражданите, успяхме да си поговорим с тях и да чуем личните им истории. Навсякъде бяхме посрещнати топло, а
хората изказаха изключителна благодарност към дарителите.

В този етап от кампанията, посетихме 50 семейства (около 150 човека общо) от Пиперево, Палатово, Дяково,
Кременик, Блатино и Дупница.

След Коледните празници взехме решение да удължим кампанията до началото на януари 2022 година.
Събраните продукти от втория етап на кампанията дарихме на 38 ветерани от войните и военноинвалиди към
Народно Читалище Георги Тодоров и Съюз на офицерите и сержантите от запаса и резерва – гр. Дупница.

Ротаракт клуб Дупница организира кампанията "Купи и Дари" всяка зима от 2016 година насам. "Купи и Дари" е
разпознаваема и обичана инициатива както от ротаракторите, така и от жителите в Община Дупница. Благодарим
на всички, които се включиха и подкрепиха инициативата и тази година!" , написаха на своята фейсбук страница
младежите от Ротаракт клуб Дупница.

Следващите планирани инициативи на клуба са: "С цвете в ръка срещу репродуктивните проблеми". Кампанията,

Заглавие: Респект! Ротаракт клуб Дупница раздаде 1 тон хранителни продукти и  подкрепи 88  семейства от
Община Дупница 
Дата: 19.02.2022 09:42
Медия: Вяра Нюз

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


чрез която ще бъде подкрепена двойка от града за инвитро процедура ще се проведе на 8 март 2022 г., на площад
"Свобода". Предстоят и инициативите под надслов – "Училището свърши, сега накъде?", "Бира за смет" и "В кръвта
ти е да спасяваш животи" .

На официална церемония в плевенския хотел "Ростов" Националното сдружение на сираците в България /НССБ/
удостои с приза "Добродетел 2021" 62 организации, фирми и общественици от цялата страна за активната им
подкрепа към негови социални инициативи.

Отличията за "Добродетел" получиха дирекция "Спорт" на Община Варна, кметовете на Стара Загора, Кнежа,
Пордим, както и БДЖ "Пътнически превози", официалният фен клуб на "Арсенал България", фирма "Палмира 94",
"Монолит", "Стройпродукт", "Десизо Мони" , "Техномаркет", сънародниците ни от Сдружение "Чикаго Българка" -
САЩ, певицата Десита, Петя Василева - зам.-председател на Общинския съвет в Плевен, управителят на клуб
"Анаконда" в Плевен Стоян Томов, народният представител Илиян Йончев, студенти - абсолвенти от Медицинския
университет в Плевен.

С най-високото отличие на Сдружението – Почетен член на НССБ, бяха удостоени столичната топдизайнерка и
собственик на модна къща "Киара Фешън" Гергана Апостолова и бизнес дамата от Плевен Розалия Ангелова от
фирма "Милкана".

Талантливите ученици и техните учители от СУ "Св. св. Кирил и Методий" град Пордим поздравиха гостите с
музикална програма и заслужиха продължителни овации.

В събитието участва и областният управител на Плевен Иван Янчев.

"За пета поредна година организираме инициативата "Добродетел". Тя има за цел да благодарим на хората, които
през предходната година са помагали в работата на Сдружението. Благодарение на тяхната щедрост през 2021 г.
сме подкрепили близо 4000 деца. Те са изживели щастливи мигове с всички инициативи, които е осъществило
Сдружението – абитуриентски балове, спортни празници "Ваканция без грижа", кампанията "Коледа за всяко
дете", Великденската кампания и др. БДЖ от 7 години е официален превозвач на инициативите на Сдружението"
каза Слави Михайлов, председател на УС на НССБ.

Официалната церемония се организира с партньорството и подкрепата на Дентална клиника "Дамянов" - град
София и хотел "Ростов". Тя премина с благотворителна вечеря, на която се събираха средства в подкрепа на
абитуриенти в неравностойно социално положение от Плевен и областта.

При небивал интерес премина акцията на Гората БГ в Силистра. За около час и половина бяха раздадени 11 200
плодни, медоносни и декоративни дръвчета.

До момента са раздадени близо 1,7 милиона дръвчета, разказа Веселин Спасов от Гората БГ. Други 500 000
фиданки ще бъдат подарени безвъзмездно до края на пролетта.

"Някой дръвчета, които са вече твърде големи за горските да ги засаждат ние ги спасяваме и ги подаряваме,
раздаваме в градове в паркове, градини. Все повече хора започват да имат желание да засаждат и дръвчета и
различни цветя и така нататъка. Интересът от Силистра беше най-голям!"

Може би защото сме земеделски район, затова и бързо бяха раздадени дръвчета, сподели Тодор Панчев от
Силистра включил се да помогне на организаторите.

Стотици силистренци получиха дръвчета от различни сортове, дюля, че реша, вишна, слива, ябълка, орех, акация и
борчета.

Заглавие: Сдружението на сираците в България удостои с приза "Добродетел 2021" свои партньори в социални
инициативи (СНИМКИ)
Дата: 19.02.2022 09:31
Медия: Посоки Плевен

Заглавие: 11 000 дръвчета раздаде Гората БГ в Силистра
Дата: 20.02.2022 16:46
Медия: Българско национално радио
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През 2021 г. служителите на BILLA България събраха и дариха над 102 000 лв. в подкрепа на 62 свои колеги в
компанията, които преодоляват тежки житейски моменти и се нуждаят от финансова помощ.

Даренията се извършват в съответствие с отличителната вътрешна инициатива на търговската верига – "Социален
фонд", насочена към предоставянето на финансова подкрепа и оказването на помощ там, където е необходима и
тогава, когато е нужна.

Общият брой членове на екипа, участвали с ежемесечни вноски за изминалата година е 3 464 души, а с
еднократни – 50 души. Заедно, те съставляват 75.67% от служителите на компанията.

"Ангажиментът на всички колеги към тази добротворческа вътрешна инициатива е впечатляващ и искрено им
благодаря за всеотдайността, доверието и лоялността към нашата кауза. Грижата за хората, които ни търсят в
подобни предизвикателни моменти, доказва, че сме успели да изградим устойчиви взаимоотношения със своите
служители и че в наше лице те виждат работодател, на когото могат да разчитат и в трудните моменти," сподели
Вигинтас Шапокас, изпълнителен директор на BILLA България.

Всеки служител има възможност да допринесе за равитието на Социалния фонд с доброволно парично дарение
от 1, 2, 5 лева всеки месец или чрез еднократно дарение, на стойност 10 или повече лева.

Сумата обезпечава финансова подкрепа на представители на екипа на BILLA или техни близки – в случаи на
трудови злополуки, необходимост от оперативно лечение, смърт или тежко увреждане на член на семейството –
съпруг/съпруга, ненавършилите пълнолетие деца и други членове на семействата по преценка на Настоятелството
на Социалния фонд.

Тя може да послужи още за финансиране на медицински разходи и лечения, които не са покрити от бюджета на
Националната здравноосигурителна каса или други държавни и общински фондове.

Социалният фонд е учреден през 2015 г. и е част от предимствата, които веригата предлага като работодател, с
грижа за своите екипи. Той се финансира както от доброволни парични постъпления от сътрудници, така и от
средства, предоставени от самата компания.

От началото на инициативата досега, са изплатени над 511 621 лв., с които са подпомогнати 310 служители и
близките им. BILLA работи активно за развитието на своята инициатива, като формира устойчива дарителска
общност сред служителите. В резултат, успешно съдейства за позитивна промяна в живота на десетки служители и
осигурява по-добър шанс за спокойно бъдеще за тях и техните близки.

Всеки клиент на УНИКА България, сключил застраховка КАСКО, ще допринесе за засаждането на едно ново дърво.

През 2022 г. УНИКА поема ангажимента да засади хиляди млади фиданки в партньорство с Гората.бг.

Фондацията до момента е засадила над 1.7 млн. дръвчета на 3 млн. кв.м., а в инициативите им са взели участие
над 200 000 души.

Клиентите, избрали КАСКО от УНИКА, ще получат грижа за автомобила, която допълнително включва: достъп до
дигитални услуги като самостоятелен оглед, завеждане на щета изцяло онлайн; оглед по щета в доверен сервиз
на застрахователя; заместващ автомобил при необходимост; мобилен сервиз за гуми и други.

С това цялостно решение за личния автомобил всеки ползвател печели време и допринася за намаляване на CO2
емисиите. Удобство е и заплащането на премия по всички канали: онлайн през уебсайта на УНИКА, EasyPay и др.

Фокус в програмата Зелена УНИКА, която цели намаляване на въглеродния отпечатък, е и новият e-КАСКО пакет
за електромобил, който включва допълнителни предимства:

10% отстъпка от стандартната цена на застраховка КАСКО в УНИКА;
Асистънс за репатриране до най-близката станция за зареждане;

Заглавие: Служителите на BILLA България дариха над 102 000 лв. на 62 свои колеги
Дата: 21.02.2022 14:48
Медия: Profit

Заглавие: Засаждат по едно ново дърво за всяко сключено КАСКО в УНИКА
Дата: 22.02.2022 09:17
Медия: Profit
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Допълнителни отстъпки от други продукти на УНИКА.

По данни на Европейската агенция за околна среда средностатистическият европеец отделят над 8 тона
въглероден диоксид годишно, в резултат на начина му на живот (транспорт, храна, облекло и др.). Леките
автомобили са с най-голям дял на CO2 емисии спрямо всеки друг вид транспорт – лекотоварен и тежкотоварен,
железопътен, речен, морски, въздушен, като на тях се дължат над 60% от емисиите на CO2, генерирани от
сухопътен транспорт.

УНИКА България е първият застраховател в България, който стартира кампания в помощ на горите в България, в
партньорство с Гората.бг, и поставя фокус върху темата за намаляване на въглеродния отпечатък, причинен от
личния автомобил.

Зелена УНИКА е дългосрочна инициатива на УНИКА България за намаляване на въглеродния отпечатък. Сред
мерките, които УНИКА България вече е предприела, са: дигитализиране на ключови процеси в компанията,
преминаване към дигитални услуги в помощ на клиента (дистанционно подаване на уведомление при щета;
плащане по полица; проверка по щета; самозаснемане при щета; възможност за медицинска консултация изцяло
онлайн и запазване на час при избран лекар), дигитално подписване на документи, минимизиране на използване
на печатни материали, възможност за работа от вкъщи за екипа, с което не се налага ежедневно използване на
транспорт, и други.

Комплекс за ранно детско развитие ще отвори врати през април тази година. Кметът Здравко Димитров заедно
със заместник-кмета по социални дейности Георги Титюков и изпълнителният директор на фондация "За нашите
деца" г-жа Иванка Шалапатова направиха оглед на място на специализираните кабинети, в които децата на
Пловдив ще имат достъп до професионална, интегрирана и цялостна подкрепа, за да развият своя пълен
потенциал, а семействата в затруднено положение ще намерят хора, на които да се доверят и които да им
помогнат да повишат родителските си умения и да придобият увереността да полагат най-добрите грижи за своите
деца. Комплексът се помещава в бившия Дом за деца, лишени от родителска грижа "Рада Киркович" в Пловдив.
Той ще е първият по рода си в областта, който ще осигурява достъп до услуги за деца в ранна детска възраст от 0
до 7 години с трудности в развитието, деца без родителска грижа или настанени в приемно семейство, също и
подкрепа на родители в затруднено положение.
Комплексът за ранно детско развитие се изгражда благодарение на дарителската кампания на "Фондация за
нашите деца", в която се включиха много граждани и фирми и с подкрепата на община Пловдив, която предоставя
на фондацията помещенията, в които услугата да се настани и финансиране от близо 200 хил. лв. за строително-
ремонтни дейности и външен асансьор, който да улесни достъпа до центъра. По време на посещението кметът
провери напредъка на проекта, който по думите му ще предлага прекрасни условия за деца и родители, които
имат нужда от подкрепа. "Този център е пример, че когато институциите и неправителствените организации
работят заедно могат да впрегнат обществена енергия в истински смислени каузи, които постигат реални
резултати. Щастлив съм, че превърнахме това място в център за модерни социални услуги, където потребителите
могат да получат адекватна помощ и подкрепа" заяви Здравко Димитров.
На територията на комплекса се помещават още: "Дневен център за хора с увреждания с възможност за
заместваща грижа", "Център за социална рехабилитация и интеграция на лица с увреждания", "Център за
социална рехабилитация и интеграция за деца", "Кризисен център за деца", "Национален алианс за работа с
доброволци".
От месец март там ще заработят и "Дневен център за деца с увреждания", "Дневен център за деца с тежки
множествени увреждания", "Център за обществена подкрепа за деца и семейства", "Център за социална
рехабилитация и интеграция за деца с разстройства от аутистичния спектър", които са част от европейския проект
за "Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите в Община Пловдив". 

30-ото бебе, родено с финансовата подкрепа на Столичната община и фондация "Майки за донорството" дойде на
бял свят в болница "Надежда" днес, съобщи зам.-кметът Дончо Барбалов. Малката победителка носи името
Виктория е с мерки 3,750 кг и 52 см. 
12 момиченца и 18 момченца са родени до момента, благодарение на донорската инвитро програма, която
подпомага жени с репродуктивни проблеми и беше създадена през 2015 г. от Столичната община и фондация
"Майки за донорството". 
По 70 000 лв. за финансиране на част от необходимите инвитро процедури с донорски яйцеклетки се предвиждат
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всяка година в бюджета на София. 

80 компании от различни сектори подадоха своите добри примери в най-престижния национален конкурс за
социална отговорност и устойчиво развитие
116 инициативи с кауза се състезават в Годишните награди за отговорен бизнес 2021 – най-авторитетния
национален конкурс за корпоративна социална отговорност и устойчиво развитие, съобщават организаторите от
Българския форум на бизнес лидерите (БФБЛ). Въпреки пандемията и свързаните с нея трудности и
трансформации кандидатурите в настоящото издание на конкурса и броят на участниците бележат ръст в
сравнение с предходната 2020 година.
Конкурсът на БФБЛ се провежда за 19-и пореден път под мотото "Дай добър пример" и предоставя престижна
трибуна за компаниите, които последователно и ефективно развиват и подкрепят проекти с положително
въздействие върху хората, природата и обществото. Те те имат възможност да споделят своите успешни социални
кампании, да получат признание за устойчивите си практики и така да утвърдят репутацията си на ангажиран
работодател. В конкурса могат да участват всички бизнеси в страната независимо от големина и бранш, при това
напълно безплатно.
"С Годишните награди за отговорен бизнес БФБЛ се стреми да насочи вниманието към отговорните компании –
компаниите, които превръщат своите ценности и мисия в реални действия. Вярваме, че техните усилия и
постижения заслужават да бъдат популяризирани както сред останалите представители на частния сектор, така и
сред широката общественост, като това важи за всички участници в конкурса. Разбира се, най-успешните
инициативи ще бъдат отличени от независимото експертно жури. Така ще мотивираме и следващото поколение
лидери да инвестира в социални каузи", каза председателят на БФБЛ Левон Хампарцумян.
Номинациите в настоящото издание на конкурса – общо 116 – бележат ръст от 4,5% в сравнение с предходната
година. Увеличение има и при броя на компаниите участници – те са 80 или с 2,56% повече на годишна база, като
само половината от тях са членове на БФБЛ. Най-многобройни по традиция са кандидатурите в категория
"Инвеститор в обществото" – 34. Следва "Инвеститор в знанието" с 19 номинации, с което бележи спад в сравнение
с предходното издание. За призовете в категориите "Инвеститор в човешкия капитал и условията на труд" и
"Маркетинг, свързан с кауза" се борят по 16 проекта. Кандидатурите за титлата "Инвеститор в околната среда" са
15 или над два пъти повече от 2020 г. Седем са претендентите за приза "Най-добра социална политика на малко и
средно предприятие".
Тази година в състезанието бе въведена нова, допълнителна категория "Многообразие на работното място" – част
от усилията на БФБЛ като учредител на Хартата на многообразието в България да насърчи равенството и
социалното приобщаване в работна среда. Общо 9 проекта се борят за престижното отличие.
"Компаниите и организациите имат огромна роля за насърчаването на чувството за принадлежност и споделянето
на общи ценности. В екипите, в които многообразието е приоритетна политика, а приобщаването е цялостна
стратегия, този подход е източник и на креативност, иновации, удовлетвореност на служителите и добри резултати.
Наградата "Многообразие на работното място" е нещо повече от признание – победителите в категорията ще
споделят своите най-добри практики и постижения, което би могло да вдъхнови и други компании, от една страна,
и ще допринесе и за изграждането на едно по-равноправно и толерантно общество, от друга", коментира Левон
Хампарцумян.
Всички 116 кандидатури във всички седем категории се състезават и за специалната награда Еngage за принос на
служителите към отговорен проект на компанията.
Номинираните проекти се оценяват от независимо и обективно жури от уважавани експерти от НПО сектора,
институциите, бизнеса, академичните среди и медиите. Оценките се базират на следните критерии: конкретна
полза за обществото, работа в партньорство с други организации, ангажираност на служителите, продължителност
и последователност на инициативата, новаторство и обществено признание.
Победителите в отделните категории, както и подгласниците им – компаниите, класирани на второ и трето място,
ще бъдат обявени по време на церемония по награждаването, която ще се състои през април 2022 г. Събитието
включва и кратко представяне на всички кандидатури, които по-късно ще бъдат публикувани и на специалната КСО
платформа на сайта на БФБЛ. 

Община Радомир изказва своята дълбока благодарност за предоставено дарение на продукти, съобразени със
специфичните нужди на нашите деца. Дарението съдържа общо 1200 бр. мултивитамини. Те осигуряват основни
хранителни вещества, необходими за развитието и растежа на детския организъм. Жестът е част от дарителската
кампания на фирмата "Ди Джи Груп" ЕООД предприета в областта.

Очакваме по-нататъшно сътрудничество в популяризирането на здравословния начин на живот при
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подрастващите

Безплатни прегледи на здравно неосигурени жители на община Тервел се проведоха в Медицинския център в
града. Те станаха възможни по проект на благотворителната организация на българите в чужбина "Ангели за
България", партньор за област Добрич бе Фондация "Свети Николай Чудотворец". По същия проект 50 семейства
на хора с увреждания получиха хранителни пакети, всеки на стойност 60 лева.

За Про Нюз Добрич председателят на Фондацията Мария Методиева разказа, че от "Ангели за България" са се
свързали с тях в края на миналата година и са ги поканили да работят заедно. Обясни, че се е наложило
добричката организация да отдели финансов и човешки ресурс за реализиране на проекта – за транспортни
разходи, време за организация на прегледите, за раздаване на пакетите и други.

"Тъй като трудно можем да контролираме дейността на лекари, които да обикалят селата и да извършват
прегледите, а и трудно бихме намерили такива, които да работят за нисък хонорар, решихме да се опрем на
Медицинския център в Тервел", разказа Методиева. По думите й са решили да бъдат прегледани не просто
пенсионери или хора с увреждания, защото те са здравно осигурени, а да бъдат подпомогнати поне една част от
хората в община Тервел, които са изключени от системата на здравеопазването, т. е. са неосигурени, и то такива,
които трудно могат да си осигурят медицински прегледи.

"Беше наистина потресаващо – сподели председателят на Фондация "Свети Николай Чудотворец". – Това са хора
от различен етнос, които цял живот са работили, на средна възраст 40-70 години. Хора, които не могат да се
пенсионират, защото нямат платени осигуровки, а всъщност не са спирали да работят". По думите й много от тях от
години не са ходили на лекар. "Как да отидат, когато един медицински преглед, който трябва да се плати като
частен, им струва два надника? А трябва да си купят и лекарства и това означава една седмица да са без доходи".
Имало е много хора, които при въпроса какви лекарства пият вадели от чантите си рецепти за медикаменти,
изписани им преди пет години, без да е проследявано състоянието им, с тежки хипертонии.

Мария Методиева разказа, че управителят на Медицинския център д-р Катя Ганова се е свързала с кмета на
Тервел инж. Симеон Симеонов, както и с кметовете на селата, които са били обхванати, проведена е
предварителна среща с тях. Хората, включени в прегледите, са извозени с училищни автобуси, осигурени от
Общината. Така са спестени парите за транспорт. Списъците на здравно неосигурените са били предоставени от
Дирекция "Социално подпомагане".

В началото имаше леки проблеми, защото беше плъзнал слух в ромската махала на Тервел, че ще ги водят в
Медицинския център, за да ги ваксинират, и отказваха прегледи, разказа Методиева. Това създало малко
напрежение, защото не е имало достатъчно хора, които да бъдат включени в прегледите. След втория, третия ден
хората видели, че нищо такова не се случва е проблемът бил разрешен.

Прегледите вече приключиха. В тях бяха включени над 100 души от Тервел и селата Безмер, Жегларци, Зърнево,
Орляк, Кочмар, Коларци, Божан, Поп Груево, Градница, Главанци и Каблешково. На всички са направени
клинично-лабораторни изследвания, извършен е преглед от кардиолог, измерване на сатурация, кръвно налягане,
температура. От Медицинския център в Тервел са предоставили на хората безплатно лекарства, които са им
подарявани от дистрибутори. Д-р Ганова се е срещнала отново с кметовете и им е връчила резултатите от
изследванията и прегледите.

"Ако джипитата си вършеха работата срещу парите, които получават, нямаше да се наложат тези прегледи –
коментира Мария Методиева. – Ако работодателите плащаха осигуровки нямаше да има такъв голям процент на
здравно неосигурени. Това е просто безсрамно – да държиш хора години наред на работа без да им плащаш
осигуровките".

80 компании от различни сектори подадоха своите добри примери в най-престижния национален конкурс за
социална отговорност и устойчиво развитие 
116 инициативи с кауза се състезават в Годишните награди за отговорен бизнес 2021 – най-авторитетния
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национален конкурс за корпоративна социална отговорност и устойчиво развитие, съобщават организаторите от
Българския форум на бизнес лидерите (БФБЛ). Въпреки пандемията и свързаните с нея трудности и
трансформации кандидатурите в настоящото издание на конкурса и броят на участниците бележат ръст в
сравнение с предходната 2020 година. 
Конкурсът на БФБЛ се провежда за 19-и пореден път под мотото "Дай добър пример" и предоставя престижна
трибуна за компаниите, които последователно и ефективно развиват и подкрепят проекти с положително
въздействие върху хората, природата и обществото. Те те имат възможност да споделят своите успешни социални
кампании, да получат признание за устойчивите си практики и така да утвърдят репутацията си на ангажиран
работодател. В конкурса могат да участват всички бизнеси в страната независимо от големина и бранш, при
това напълно безплатно. 
"С Годишните награди за отговорен бизнес БФБЛ се стреми да насочи вниманието към отговорните
компании – компаниите, които превръщат своите ценности и мисия в реални действия. Вярваме, че техните
усилия и постижения заслужават да бъдат популяризирани както сред останалите представители на
частния сектор, така и сред широката общественост, като това важи за всички участници в конкурса.
Разбира се, най-успешните инициативи ще бъдат отличени от независимото експертно жури. Така ще
мотивираме и следващото поколение лидери да инвестира в социални каузи", каза председателят на БФБЛ
Левон Хампарцумян. 
Номинациите в настоящото издание на конкурса – общо 116 – бележат ръст от 4,5% в сравнение с предходната
година. Увеличение има и при броя на компаниите участници – те са 80 или с 2,56% повече на годишна база, като
само половината от тях са членове на БФБЛ. Най-многобройни по традиция са кандидатурите в категория
"Инвеститор в обществото" – 34. Следва "Инвеститор в знанието" с 19 номинации, с което бележи спад в сравнение
с предходното издание. За призовете в категориите "Инвеститор в човешкия капитал и условията на труд" и
"Маркетинг, свързан с кауза" се борят по 16 проекта. Кандидатурите за титлата "Инвеститор в околната среда" са
15 или над два пъти повече от 2020 г. Седем са претендентите за приза "Най-добра социална политика на малко и
средно предприятие". 
Тази година в състезанието бе въведена нова, допълнителна категория "Многообразие на работното място" – част
от усилията на БФБЛ като учредител на Хартата на многообразието в България да насърчи равенството и
социалното приобщаване в работна среда. Общо 9 проекта се борят за престижното отличие. 
"Компаниите и организациите имат огромна роля за насърчаването на чувството за принадлежност и
споделянето на общи ценности. В екипите, в които многообразието е приоритетна политика, а
приобщаването е цялостна стратегия, този подход е източник и на креативност, иновации,
удовлетвореност на служителите и добри резултати. Наградата "Многообразие на работното място" е
нещо повече от признание – победителите в категорията ще споделят своите най-добри практики и
постижения, което би могло да вдъхнови и други компании, от една страна, и ще допринесе и за
изграждането на едно по-равноправно и толерантно общество, от друга", коментира Левон Хампарцумян. 
Всички 116 кандидатури във всички седем категории се състезават и за специалната награда Еngage за принос на
служителите към отговорен проект на компанията. 
Номинираните проекти се оценяват от независимо и обективно жури от уважавани експерти от НПО сектора,
институциите, бизнеса, академичните среди и медиите. Оценките се базират на следните критерии: конкретна
полза за обществото, работа в партньорство с други организации, ангажираност на служителите, продължителност
и последователност на инициативата, новаторство и обществено признание. 
Победителите в отделните категории, както и подгласниците им – компаниите, класирани на второ и трето място,
ще бъдат обявени по време на церемония по награждаването, която ще се състои през април 2022 г. Събитието
включва и кратко представяне на всички кандидатури, които по-късно ще бъдат публикувани и на специалната КСО
платформа на сайта на БФБЛ. 
За още информация: www.bblf.bg 

ИНДИВИДУАЛНО ДАРИТЕЛСТВО - (БРОЙ
НОВИНИ: 3)

Силистренецът Димитър Караджов дари тандемен велосипед за незрящи на спортен клуб за хора с увреждания
(СКХУ) "Доростол 2011".
В Дунавския парк дарителят, който е събрал средствата от свой юбилеен рожден ден, връчи колелото на
Добромир Удрев, ръководител на клуба.
Той от своя страна благодари за дарението и каза, че до сега те не са разполагали със собствен тандем, с който да
тренират и участват на състезания.
Клубът, макар и с взет на заем велосипед, е взел участие в държавното първенство където са спечелели първото
място през 2021 година.
Колелото е изработено със специална поръчка от пловдивска фирма, тъй като подобни превозни средства не се
изработват серийно. 

Заглавие: Силистренец дари тандемен велосипед за незрящи на спортен клуб
Дата: 19.02.2022 09:33
Медия: Кворум Силистра

https://www.kvorum-silistra.info/news/23713


Отделение "Детска неврохирургия" към Клиника по неврохирургия на УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов" получи дарение на
четири инфузионни помпи от Александър Галендинов – признателен родител на изписан малък пациент от
отделението, съобщиха от спешната болница.

Апаратите бяха приети от главната медицинска сестра на лечебното заведение – Маргарита Стоянова и старшата
медицинска сестра на "Детска неврохирургия" – Даниела Иванова.

"Инфузионните помпи са изключително ценни за работата в нашето отделение. Благодарение на тях имаме
възможност да дозираме прецизно количествата медикаменти, които нашите най-малки пациенти трябва да
получат за точно определено време. Това се отнася в още по-голяма степен, когато полагаме грижи за
новородени." – сподели ст.м.с. Иванова.

Главна медицинска сестра Стоянова благодари на дарителя и изрази надежда, че жестът му ще намери
последователи.

Д-р Чавдар Ангелов, директор на парк-музей Шипка Бузлуджа, дари 600 лв. построяването на Войнишки паметник
на падналите във войните за национално обединение герои в село Ясеново. Инициативният комитет, който се
бори за каузата, с председател Христо Ангелов, връчи свидетелство за дарение на Ангелов.

"Скромна лепта за голямо, народополезно начинание. Успех на организаторите на построяването на Войнишки
паметник в с. Ясеново, Община Казанлък. За първи път идеята за изграждането на такъв монумент е подета от
жителите на казанлъшкото село в началото на 40-те години на ХХ век. По ред причини до днес тя остава
неосъществена. Вярвам, че съвсем скоро това ще се промени. Помагайте!", коментира Чавдар Ангелов в
социалните мрежи.

Набирането на средства за изграждане на мемориал на загиналите в село Ясеново започна още през януари
миналата година, и продължава и до днес. Паметникът ще бъде издигнат в чест на 57 герои, загинали в
сраженията на Балканската, Междусъюзническата, Първата и Втората световна война. Необходимата сума за
издигането на мемориалната скулптура е 15 000 лв. Паметникът, ще бъде разположен в северозападната част на
площад "Освобождение" в с. Ясеново, северно от сградата на кметството.

Проектът за мемориала е изготвен. Той е дело на ясеновския художник и дизайнер Иван Гайдаров, заедно с
архитектите Виолета Бакунина и Иван Бакунин. Той ще обхваща близо 70 кв.м. На г-образна стена ще бъдат
изписана информация за загиналите герои с трите им имена, годините на раждане и смърт. Карта, ще посочва
местата намерили смъртта си ясеновските воини. В центъра ще бъде разположен тристенен гранитен паметник с
височина близо 2,5 м. Той ще бъде символ на войнишко писмо, прекършеното перо, зловещия смъртоносен
куршум, бойните щикове на защитниците на Родината.

За установяване на имената на загиналите герои от с. Ясеново са направени справки в Държавен
военноисторически архив гр. Велико Търново, Държавен архив гр. Стара Загора, архивен списък, съхраняван в НЧ
"Алеко Константинов 1919" с. Ясеново, НПМ "Шипка-Бузлуджа", като е изготвен списък с имената на 57 души,
подофицери и войници от с. Ясеново.

57 са загиналите от 4-те войни. При сраженията на Балканската война, 8 герои загиват. Междусъюзническата
война отнема живота на 2 ясеновци. 46 войници падат в боя на Първа Световна война, и 1 загива във Втора
Световна война.

40 души от 57-ма герои са загинали в бой, 10-ма са ясеновците намерили смъртта от раните си, а 7 се водят
безследно изчезнали. 4-те войни оставят 54 сираци и 23 вдовици в Ясеново.

Списък на загиналите войници може да видите тук.

Инициативният комитет търси помощ от местни фирми и благодетели, също и от Министерство на отбраната. Ако
искате да се включите в каузата, можете да го направите като се свържете с Христо Ангелов - тел. O8999 88 200,
или по банков път:

Заглавие: Пирогов с дарение от признателен родител
Дата: 23.02.2022 12:58
Медия: OFFNews
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BIC: UNCRGSF
IBAN: BG11UNCR70001523598563

КАМПАНИИ - (БРОЙ НОВИНИ: 26)

Куклената катедра в НАТФИЗ и студентите от класа на проф. Румен Рачев решиха да подкрепят доц. Александра
Хонг в борбата с рака. На 19 февруари (събота), от 11.00 ч., на сцената на Куклен театър НАТФИЗ (ул. "Стефан
Караджа" №20) младите актьори ще представят спектакъла "Снежната кралица" с благотворителна цел. Всички
постъпления от продажбата на билетите (10 лв., 8 лв. и 6 лв.) ще бъдат преведени в полза лечението на доц.
Александра Хонг.

Учител на поколения актьори в НАТФИЗ доц. Александра Хонг се нуждае от втора стабилизираща гръбначна
операция, която да я освободи от метастазите. Процедурата не се покрива от здравната каса нито в България,
нито в Русия. Необходимата сума е 6 000 евро (12 000 лева). Преподавателите и студентите в Академията
организираха неколкократно кампании за набиране на средства, които срещнаха отклик от цялата театрална
общност. За съжаление набраните средства не са в състояние да покрият поредния цикъл от операции,
рехабилитация и животоспасяваща терапия.

Нурфет Кямил Емин от с. Голямо Градище се бори с рака от 2014 година

Нужни са й средства за трансплантация на стволови клетки. В момента жената се лекува от Неходжкинов лимфом
в болница в Турция. Нуждае се от финансова подкрепа за да продължи и финализира лечението за което са
необходими още около 50 000 Eвро .

" Надявам се с ваша помощ съвсем скоро да изляза от този Ад и да се завърна в Рая (при децата си).
Единствената ми мечта е да бъда здрава", споделя Нурфет.

Ето и дарителската сметка:

IBAN :BG91RZBB91551014110833

Bic:RZBBBGSF

Валута: ЕUR

Титуляр: Нурфет Кямил Емин

https://www.facebook.com/groups/225925046291375/?ref=share

Самуил Петров е четиригодишно слънчево момче от Кубрат, което вече три години води своята битка да чува –
гласа на майка си Петя, на близките, на околния свят. Изпитанията пред семейството му започват, когато е едва
на годинка. Заради уникална според докторите чревна деформация се налага коремна операция. След направени
изследвания малко по-късно се оказва, че малкият боец е напълно глух. През юни 2020 година Сами претърпява
втора операция за поставяне на кохлеарен имлант. Същата година каузата на момчето беше подпомогната от
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благотворителната кампания "Българската Коледа". Интервенцията е успешна, но чуваемостта се постига чрез
изключително много рехабилитация, работа и търпение, които продължават с години. В началото детето се учи да
чува, да се ориентира и преоткрива напълно новия за него свят. Сами се развива и с помощта на сурдопедагози –
слухово-речеви рехабилитатори, в София. Тревогите обаче не спират дотук. Допълнителни затруднения създава
неразвитият вестибуларен апарат на момчето. Самуил има деформация в областта на раменния пояс, свързана с
шийните прешлени и лопадка, подлежаща на оперативна корекция.

След посещение на клиника в Хановер, Германия миналото лято, става ясно, че слуховият имплант не е поставен
правилно и не изпълнява функциите си на сто процента. Това налага реимплантация на вече оперираното ухо. За
да се назначи дата за интервенцията обаче първо трябва да бъде преведена необходимата сума за нея, която не
е никак малка. За да чува Сами, са нужни 43 900 евро, или приблизително 86 044 лева. Към 11 февруари
семейството е събрало 71 449,76 лева. До крайната цел остават много по-малко от половината.

Желаещите да подадат ръка на слънчевото момче да общува пълноценно с околния свят, могат да открият
различните варианти за това на фейсбук страницата "За усмивката на Сами" както и в групата "Базар "За усмивката
на Сами". Физическият такъв се намира пред супермаркет Мира в Кубрат. На него всеки може да остави пари или
непотребни вещи, в които друг да открие своето съкровище. Желаещите да дарят надежда на Сами да чува, могат
да се включат с ръчно изработени мартеничка или картичка, свещи, картини или сувенири. Средства се набират и
по следната Дарителска сметка: BG39STSA93000027298777, Самуил Александров Петров.

Десислава СТЕФАНОВА

С трогателен разказ в социалните мрежи една майка търси помощ, за да може дъщеричката и ходи нормално.
Радка Морчева и семейството и се нуждаят от средства за малката Мария:

"Обръщаме се към всички вас с молба за помощ. Спешно ни е нужно съдействие да направим операция на
дъщеря ни, Мария в чужбина – за да може да ходи и да бъде нормална. Сумата от 11 000 евро е непосилна за нас!
Нека всеки да ни помогне с колкото и каквото може, за да помогнем на детето си!

Нашето първо детенце Мария се роди на 16.08.2011г.. Това беше, както най-радостният момент в живота ни, така и
най-ужасяващия. Роди се с оплетена пъпна връв около десния крак в следствие на което той беше изкривен и по
малък. Докторите бяха меко казано ужасени от това, което виждат, а на мен никой нищо не пожела да ми каже в
първите минути. На всичките ми въпроси отговора бе мълчание. След известно време се върнаха доктора и
акушерката за да ми съобщят, че има проблем с дясното краче и на сутринта ще дойдат специалисти (ортопеди),
за да дадат становище. Казаха ще се оправи бъдете спокойни. Но и това не е всичко…. Тогава ни съобщиха по
възможно най-нетактичния начин, че има липсващи пръсти на ръцете. Това бе поредния шамар за скромните
осем часа след раждането на така чаканото дете. Изпратиха ни в София но след като детето навърши 3 месеца,
само там щели да я оправят. Но уви и това не се случи. Премина през 12 операции, като първата беше едва на 5
месечна възраст. На всеки три месеца беше отново оперирана и винаги казваха ще се оправи. Да но това така и не
се случи. Най тежката операция бе да и счупят крака, за да оправят положението на ходилото. Последствията от
толкова много операции са схващания, болки, скъсяване, почти никакво усещане и ледено студен крайник. Тогава
със съпруга ми решихме, че не може да продължава това мъчение на детето ни. Отново отидохме в София в
Клиниката по ортопедия в Горна Баня, където се лекува детето. От там след преглед и поредния рентген ни
казаха, че отново трябва да се оперира. Но не сме и предполагали, че ще искат да оперират другия крак. Тогава
решихме, че ще потърсим и друго мнение, за да сме сигурни в решението си. След много търсене намерихме
вариант за лечение в болница в Турция. След консултация уточниха, че една операция ще изправи ходилото и ще
удължи крака. Точно сега е моментът да се направи и е много важно да не го изпуснем!

За съжаление средствата с които разполагаме не стигат, за да покрият операцията и последващите интервенции.
Първоначалната офертата, която ни изпратиха е 11 000 евро, но ни предупредиха, че няма да е финална до
завършване на лечението.

Имаме по малко детенце на 3 годишна възраст, което е съпричастно със съдбовната история на кака и се вълнува
заедно с нея." – сподели Радка Морчева.

Ако имате възможност и ви е докоснала историята на майката на малката Мария, може да помогнете на
дарителската сметка:

BG43FINV91501317600792
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В момента тя се лекува в клиника в Турция, но терапията е непосилна за семейството ѝ

Благотворителна кампания събира средства за животоспасяващото лечение на млада жена от град Елена.
Местните жители се обединиха около каузата да помогнат на 34-годишната майка на три деца. В момента тя се
лекува в клиника в Турция, но терапията скъпа и е непосилна за семейството ѝ.

През есента на 2020 година Деси е диагностицирана с рак на гърдата. Следват курсове по химиотерапия,
интервенции и лъчетерапия, като състоянието ѝ се подобрява. През ноември обаче прекарва тежко Ковид – с
пневмонии, което се оказва фатално за нея.

"След като се излекувахме, една вечер тя получи задух! Казаха, че се вижда, че Ковидът е дал доста сериозни
отражения. Докато стигнахме в болница в Плевен и казаха, че има плеврален излив на течност, и я изтеглиха
оперативно. При източването на тази течност взеха и биопсия от белия дроб и там ни казаха, че има метастаза
вследствие на гърдата", сподели съпругът на Деси Йордан Иванов.

Лекарите смятат, че заради отслабналия имунитет на младата жена коронавирусът ѝ е нанесъл тежки поражения.

"Тръгнахме за Турция, приеха ни, тя там се влоши много- почна да й пада сатурацията, там й направиха
компютърен томограф и казаха, че е развила двустранна бронхопневмония, в момента се намира в интензивно
отделение и лекарите там се опитват да овладеят тази сериозна инфекция! Тя е закрепена, но е постоянно на
кислород", разказа още Йордан.

За стабилизирането ѝ е нужна първоначална сума около 20 хиляди евро – непосилна за младото семейство.
Целият град е съпричастен. В търговски обекти в града са поставени дарителски кутии, а в социалната мрежа се
провеждат благотворителни търгове.

Дарителска сметка:

Банка ДСК BG75STSA93000018730410 Йордан Иванов

Вижте повече в репортажа на кореспондента ни.

Поредната успешна благотворителна инициатива в помощ на Стивън Валериев от Перник беше реализирана
вчера. Над 30 отбора от различни възрастови групи се събраха на футболното игрище в квартал Димова махала, за
да покажат, че семейството на Стивън не е само в тежката битката, която води.

При перфектна организация от страна на организаторите от Драгичево турнирът излъчи най-големият победител –
човещината.

След преброяване и опис на парите стана ясно, че са събрани 13 902-50 лева. Те ще се преведат в сметката на
Стиви за лечението му в Германия.

Продължава организирането на различни прояви, целта на които ще е само една – помощ на едно пернишко дете.

Нека подкрепим Стиви в най-трудния му мач, който ще спечели, по следните начини:

Заглавие: Онкоболна жена на 34 г. от град Елена се нуждае от животоспасяващото лечение
Дата: 19.02.2022 14:17
Медия: Bulgaria ON AIR

Заглавие: Футболният турнир в помощ на Стиви събра близо 14 000 лева
Дата: 20.02.2022 08:36
Медия: Pernik News

Заглавие: Кампания за набиране на средства за довършване на църквата "Св. Пимен Зографски" в район
"Изгрев", София
Дата: 20.02.2022 14:51
Медия: Гласове

https://www.bgonair.bg/a/2-bulgaria/256115-onkobolna-zhena-na-34-g-ot-grad-elena-se-nuzhdae-ot-zhivotospasyavashtoto-lechenie
https://perniknews.com/pernik/futbolniat-turnir-v-pomosht-na-stivi-sabra-blizo-14-000-leva/
https://glasove.com/novini/kampaniya-za-nabirane-na-sredstva-za-dovarshvane-na-tsarkvata-sv-pimen-zografski-v-rayon-izgrev-sofiya


В навечерието на най-светлите християнски празници, се обръщаме към вас с апел да подпомогнете
завършването на храма "Св. Пимен Зографски" в район "Изгрев", София. Православните ни храмове са строени
основно с дарения както и с доброволен труд, и нека помогнем доколкото можем!

Район "Изгрев" е единственият в София, където няма действащ православен храм, а жителите му чакат вече 30
години да бъде построен. Налага се вярващите хора от този район да посещават храмове на други места Липсва
възможност да се създаде общност от единомишленици, липсва енория и така се губят естествените връзки в
обществото, няма място за духовна просвета.

През 2015-а година е създадена инициативна група, която установява връзка със Св. Митрополия и излъчва
църковно настоятелство от 7 човека. Назначението му е лично от Негово Светейшество Неофит, митрополит
Софийски и партиарх Български. Настоятелството успява да придобие като дарение парцел за строеж на храма.

Самият строеж започва на 28.09.2020г. Оставащите основни работи по храма са цялостно измазване, поставяне
на облицовки, полагане на подове, изографисване, да бъде доставен и монтиран иконостатът.

С цел завършване на строежа, църковното настоятелство е органицзирало и кампания за набиране на средства
чрез DMS, но набраните средства все още не са достатъчни за завършването на храма.

Призоваваме всички християни да се включат в дарителската кампания. Дарения могат да бъдат направени по
посочената банкова сметка:

С Уважение,

Протойерей Антоний Милушев

Председател на църковното настоятелство

Пернишката журналистка Илияна Иванова подари картина със сантиментална стойност, за да сбъдне мечтата на
малката Нели да ходи самостоятелно. "Тази картина мама я нарисува за мен с цялата си майчина любов. А аз с
цялата си любов я дарявам за малката Нели, която днес има нужда от средства за тежка операция.:, написа
Иванова в профила си в социалната мрежа. Картината ще бъде продадени, а средствата ще се използват за
лечението на момичето

Нели е прекрасно момиче на 9 години, Тя страда от детска церебрална парализа. В борбата и да проходи
самостоятелно се налага поредната операция, която ще бъде извършена във Виена в края на април
Ще бъдат оперирани стъпалата, тъй като Нели стъпва на вътре. Сухожилие от външната страна ще бъде
преместено от вътрешната, ще се поставят импланти и по този начин крачетата ще стъпват правилно. "Отново ни
чака 6 седмично обездвижване, този път с гипс. Три седмици ще е висок, над коляното, след това ще бъде срязан
под коляното и ще остане с него още три седмици. През този период ще останем във Виена, тъй като тя трябва да
се наблюдава.", споделя майката

Следва да се направят шини за ходене...на по- късен етап и отстраняване на имплантите...."За съжаление след
такова обездвижване възстановяването е трудно и отнема наистина много време. При предишната операция това
ни отне 8 месеца.", спомня си майката на Нели

Сумата за самата операция без съпътстващите я разходи е на стойност 14 068, 34 евро Пари за път и
пребиваване в Австрия също са необходими . Сумата е непосилна за майката на момичето, която в опита си да
събере парите прави мартеници и чудно красиви аксесоари за дома и подаръци и ги продава през фейсбук
страничката Подай ръка на Нели

Ако искате да помогнете на Нели по пътя и към прохождането може да го сторите като

Като си закупите от нещата, които майката изработва на Подай ръка на Нели

или чрез

Чрез дарителската сметка на Нели:

Дарителска Сметка - Банка ДСК

Анелия Юлиянова Витанова

Заглавие: Журналистка подарява картина, за да сбъдне мечтата на дете да ходи
Дата: 20.02.2022 19:04
Медия: Глашатай

https://glashatai.com/article/20581-jyrnalistka-podarqva-kartina-za-da-sbydne-mechtata


IBAN: BG63STSA93000022302942

BIC: STSABGSF

13 902,50 лв. е сумата, която бе събрана от благотвортелния футболен турнир в пернишкото село Драгичево в
помощ на 13-годишния Стивън, който се нуждае то спешна операция за да оздравее.

Това съобщи кметът на селото Виктор Викторов, който благодари на всички, кито са взели участие в
благотворителния турнир, който премине под слогана "Всички заедно за Стиви".

Турнирът се проведе в събота на стадиона в кв. "Димова махала", като в него взеха участие над 35 футболни
отбора.

Стивън страда от Сарком на Юинг и се нуждае от спешна операция в Германия, за която обаче трябва да се плати
около 400 000 евро. Семейството на момчето, което е млад футболен талант призова за помощ, тъй като сумата е
непосилна за тях.

Ако искате де помогнете на Стиви, можете да го наравите чрез банковата сметка:

Банка ДСК, клон Перник

IBAN: BG51STSA93000028755501

BIC: STSABGSF

Основание за превод: Стивън Валериев Бориславов

Титуляр на сметка: Стивън Валериев Бориславов

Във Варна започва дарителска кампания "Мобилност за независим живот", чиято цел е да предложи нова
социална транспортна услуга в помощ на хора с намалена подвижност и техните семейства, научи Moreto.net
"Хората в инвалидни колички или други специални нужди ползват градските автобуси или специализираните
общински микробуси, но понякога достъпът до тях е затруднен, а за пътувания извън града е само за групи.
Новата услуга ще е "от врата-до-врата" и ще допълват наличните услуги в града", посочи Диана Настева,
председател на Сдружение "Няма невъзможни неща"
Сдружението планира да закупи транспортно средство, оборудвано с рампа за инвалидни колички и да
организира услуга по превозване на хора с намалена подвижност – индивиуално или в група, за еднократни или
регулярни пътувания, в града или извън града. 
Предвидено е услугата да се заплаща от бъдещите потребители и да е организирана така, че да бъде удобна за
ползвателите – да бъде от врата до врата, да има кой да им помогне с качване и слизане, работното време да е
съобразно активността им и др. Транспортната услуга ще бъде част от дейността на Социалното предприятие към
Сдружението, в което работят младежи с ментални затруднения. 
Кампанията "Мобилност за независим живот" е по идея и инициатива на Росина Русева. 
IBAN: BG94 RZBB 9155 1000593926
Банка: Райфайзенбанк България АД 
Титуляр: Сдружение "Няма невъзможни неща" 

Заглавие: Близо 14 000лв. в помощ на Стиви събра турнирът на Драгичево
Дата: 20.02.2022 22:11
Медия: За Перник

Заглавие: Кампания събира средства за бус, предлагащ транспорт на инвалиди от врата до врата във Варна
Дата: 21.02.2022 09:30
Медия: Moreto.net

Заглавие: Над 1,6 тона разделно събрани отпадъци минаха през кантара на екоплощадката само за 20 дни
Дата: 21.02.2022 11:03
Медия: Вестник Борба

https://zapernik.com/2022/02/20/138018/blizo-14-000lv-v-pomosth-na-stivi-sabra-turnirat-na-dragichevo/
https://www.moreto.net/novini.php%3Fn%3D454678
https://www.borbabg.com/2022/02/21/nad-1-6-tona-razdelno-sbrani-otpadtsi-minaha-prez-kantara-na-ekoploshhadkata-samo-za-20-dni/


От 31 януари, когато екоплощадката в кв. "Чолаковци" заработи, великотърновци са предали 843 кг хартия, 99 кг
пластмаса и 696 кг стъкло. И всичко това е минало през кантар за двайсетина дни. Отделно са меките мебели,
строителните материали и битова техника, които не влизат в 10-процентната отстъпка от такса смет, която се
ползва, ако се предадат 150 кг разделно събрани отпадъци годишно. Почти нищожно е количеството метал – 8,8
кг, и това е обяснимо. Него можеш да продадеш в пунктовете за вторични суровини срещу реални пари.

В събота екип на "Борба" посети площадката, а към обяд вече бяха минали 8 души. "Още в първия ден дойдоха
десетина, отделно имаше наплив от любопитни. Но интересът постоянно се засилва. Хората се радват, че има
къде да си изхвърлят ненужните вещи, особено меката мебел – дивани, матраци, дюшеци", коментира
отговорничката на пункта за деня и служител на "Екопартнерс" Надежда Стефанова от Велико Търново. Тук е
мястото да уточним, че те не влизат в онези минимум 150 кг отпадъци, за да се приспадне от такса смет. Към тази
група са още прозорците, строителни материали, включително и гипсокартон. Едрите пластмаси също не се теглят.
Приемат се обаче и важат за отстъпката пластмасови шишета. "Преди малко дойде една жена с три чувала
пластмасови шишета, които излязоха към 40 кг – така че, има смисъл да се събират и предават наведнъж. Докара
ги с колата си", разказва Надежда.

Според наблюденията й най-много се предават мебели. По принцип няма кой да разтоварва, затова за тежките
вещи е хубаво да си водите придружител, който да помага. Това важи и за тежките строителни отпадъци. Е, като
видим, че не могат да се справят, помагаме и ние, коментира служителката.

На площадката има контейнер само за дървения, която "Кроношпан" преработва. Както и контейнер за дрехи,
който също е често посещаван. Но след мебелите най-много се предава битова техника – телевизори, перални,
хладилници, прахосмукачки, компютри. Контейнерът се пълни за втори път, отбелязва Надежда Стефанова.
Всичко изброено и оставено на площадката – от мебелите и дървенията до старата техника, е само в услуга на
гражданите, без да има отношение към таксата смет. А автомобилни гуми въобще не се приемат.

И докато разговаряме, дойде поредният клиент, натоварил в колата си две печки и един абсорбатор. Петър
Иванов живее в кв. "Бузлуджа" и е един от най-редовните, защото идва за четвърти път на екоплощадката, като
курсовете му са вече пет за две седмици. Първия път докарал стари дървени плоскости, маси, стъкларии.
"Идеално е, че я има тая площадка, иначе няма къде да си изхвърлим старите неща", кратко коментира той и се
насочи към мястото за разтоварване. По думите на Надежда, който е идвал веднъж, вече знае кое къде се намира
и сам се оправя.

За тези, които още не са предавали разделно събрани отпадъци на екоплощадката, обясняваме простичката
процедура, а тя е следната. Първо трябва да имате партиден номер, по който си плащате данък сгради и такса
смет и да го знаете, като отидете там. На него се издава чип, който ви го подарява "Екопартнерс", въвежда се в
системата на самия кантар, излиза адреса по местоживеене, запаметява се и вече може да се ползва.
Количеството предадени отпадъци се натрупва. Който желае, в рамките на работното време може да си направи
справка по партидния номер какво количество е предал до този момент.

Оказа се, че от новата придобивка са се възползвали не само жители на Великотърновската община, но и от други
населени места, но с жилища на територията й. Няма значение откъде идва боклукът, важно е човек да има
партида в общината и желание да го предаде на регламентираните места, а не да го захвърли сред природата.

Ана РАЙКОВСКА

Сн. авторката

Малкият Никола Манев от Варна, ученик в 3-ти клас в училище "Гео Милев" има нужда от скъпоструваща операция в
чужбина, научи Varna24.bg от споделен коментар във фейсбук на Марица Гърдева.
"Днес направих едни много специални мартеници, за да помогна на едно много специално дете. Неговите
съученици и учители, с активната помощ на училищното настоятелство, организират благотворителен базар
"Подари усмивка". На базара можете да си закупите и една от тези специални мартеници, направени с много
любов за Никола. Базарът ще се проведе от 23 февруари до 2 март 2022 г. във фоайето на първия етаж на СУ "Гео
Милев".
За операцията в болница Аджъбадем в Турция, която ще спаси Никола от тумора и ще му върне нормалното
детство,са необходими над 39 хиляди евро", сподели Марица Гърдева.
За всички останали, които искат да помогнат, може да го направят и като дарят средства на следната банкова
сметка:
Бенефициент: Фондация Мисия Живот
Банка: Първа Инвестиционна Банка
IBAN: BG53FINV91501017599400

Заглавие: Това прекрасно дете от Варна има нужда от нашата подкрепа!
Дата: 21.02.2022 08:20
Медия: Варна 24

https://www.varna24.bg/novini/varna/Tova-prekrasno-dete-ot-Varna-ima-nuzhda-ot-nashata-podkrepa-1216278


BIC: FINVBGSF
Основание: Дарение Никола Манев 

Доброволческата организация "Animal Hope Burgas", която се грижи за бездомни и нуждаещи се от помощ котки и
кучета, моли за помощ за лечението на три кученца. Организацията по принцип помага на животните със
собствени средства, както и с подкрепата на своите последователи.

В конкретния случай обаче сметките за лечението на трите кучета са надхвърлили възможностите на "Animal Hope
Burgas". За съжаление лекарствата на последните няколко тежи случая свършват. Тепърва трябва да се направят
и контролни изследвания и последващи лечения.

Става дума за кучетата:

Арон - няма повлияване от лечението и лекарите искат да се направят още няколко изследвания и пътуване до
Стара Загора да се направи скенер, защото имаме съмнения за изкаран инсулт. Необходимата сума е около 350-
400 лв.
Ара - кучето има тумор и трябва да му се направят контролни изследвания, след което да се говори за евентуална
операция за отстраняване на тумора.

Тото - кучето е било с краста, ерлихиоза и гъбички. Трябва да се пуснат контролни изследвания и ако всичко е
наред да се запази час за кастрация.
Ако искате да помогнете на "Animal Hope Burgas", може да го направите по следните начини:

� BIC: RZBBBGSF IBAN : BG49RZBB91551006735709
Титуляр: ANIMAL HOPE BULGARIA BURGAS
� Револют: +359893020274
�paypal: [email protected]
� Да изпратите SMS с текст DMS HOPE на номер 17 777 и да подкрепите нашата кауза!
� ЕКОНТ - Бургас, офис Въстаническа, за Анимал Хоуп Бургас - като кажете и банковата сметка.

1400 виртуални билета бяха продадени в първите дни на кампанията "Да напълним Армията", която стартира в
края на миналата седмица, съобщиха "армейците".

В следващите пет дни феновете на ЦСКА от цял свят могат да закупят своя виртуален входен талон за предстоящия
двубой с Ботев (Враца) и да помогнат за постигането на целта – разпродаден стадион "Българска армия" за мача в
петък.

"Купи своя виртуален билет и подкрепи любимия отбор – всички приходи от виртуалните билети ще бъдат
преведени по дарителската сметка на клуба", написаха "червените" на официалния си сайт.

Само за 2 седмици от началото на кампанията феновете на ЦСКА от цял свят събраха повече от 410 000 лв., с
които да помогнат на клуба да покрие задълженията към бивши футболисти, завели дела срещу 31-кратните
шампиони.

"Нека отново напълним "Армията" – този път виртуално, от всяка точка на света", призовават от клуба.

Ето и цените на билетите:

Сектор "А" – 12 лв.

Сектор "В" – 8 лв.

Сектор "Г" – 6 лв.

ВИП – 130 лв.

Заглавие: Бургаски доброволци молят за помощ за лечението на три кученца
Дата: 21.02.2022 12:15
Медия: E-Burgas

Заглавие: За две седмици феновете на ЦСКА събраха над 410 000 лева
Дата: 21.02.2022 13:02
Медия: 7 дни спорт

https://e-burgas.com/post/burgaski-dobrovolci-molyat-za-pomosht-za-lechenieto-na-tri-kuchenca-7870
https://7dnisport.bg/archives/187497


Светлозар е самотен баща с тежко заболяване. Той мечтае да отгледа децата си пълноценно, въпреки болестта и
липсата на постоянен доход. 47-годишният мъж живее сам с двете си деца. След развода стресът отключва при
него болест на Бюргер.

Болките и проблемите на Светлозар Дончев започват през 2019 г., когато е диагностициран с Болестта на Бюргер.
Въпреки че диагнозата му е потвърдена от трима независими лекари, той не спира да вярва и да се бори за
собствения си живот и този на двете си малолетни деца, които след развода са му присъдени и отглежда сам.
Светлозар избира да се бори пред риска да остане в инвалидна количка завинаги. Всеки месец, обаче се нуждае
от скъпоструващо лечение, за да продължи да ходи.

Тежкото заболяване на Светлозар е нелечимо, въпреки че може да се стопира с медикаменти. Лекарят, който
досега го е лекувал, му съобщава, че при най-мрачния сценарий е възможно да се стигне до ампутация на краката.

За да продължи своето лечение, Светлозар се нуждае от още средства, с които той не разполага. Именно затова
приятелите му решават да организират още една дарителска кампания, чрез която да бъдат събрани
необходимите средства за продължаване на неговото лечение, както и за издръжката на двете му деца, които той
отглежда сам.

Сметката, по която може да дарите средства и да помогнете на Светлозар, е:

IBAN: BG81STSA 93001528735995

BIC: STSABGSF

Титуляр: Светлозар Николов Дончев

e-mail: don4ev1974@abv.bg

PayPal: Svetlozar Donchev

Телефон за връзка със Светлозар за дарение на храна и дрехи: 0877717471

Повече за мъжа и битката му с болестта може да прочетете на btvnovinite.bg:

Шатрата на доброто беше поставена пред Стария театър в Разград за първи път на 6 декември 2020 година. Под
нея мотористите от "Widows Sons&Masonic Riders Grand Chapter Bulgaria" и "Лудогорски братя" хващат черпаците,
за да сгреят душите и стомасите на всички онези сиромаси по улиците, с които се разминаваме всеки ден. Днес, 11
акции по-късно и 660 раздадени порции от сгряващи вкусотии и витамини, тяхното добро дело се е превърнало в
чакан пристан на надеждата.

Вчера към острова на милосърдието още в първите минути на обявения обеден час се запътиха десетки жени и
мъже, чакащи да получат подкрепа, окуражаваща усмивка и благи думи. За повечето от тях часът и мястото вече
втора поредна година са успокоение, че поне няколко дни в годината някой мисли и за тяхното оцеляване. Този
път инициативата се организира по случай Трифон Зарезан и освен апетитните пилешка супа, зеле с месо и горещ
чай, организаторите бяха приготвили приятна изненада – вино за здраве и сладки лакомства, с които нагостиха 60
свои съграждани, изпаднали в тежки материални лишения. Порциите привършиха изключително бързо – още
неминал половин час, торбичките останаха единици. Защото благородното дело на рокерите се превърна в чакана
традиция.

"Да сте живи и здрави! Да имате берекет през годината!", отвръщаха с умиление трогнатите от жеста.

Помощ на любителите на адреналина на две колела оказват Фондация "Благотворителност и милосърдие" към
Обединената Велика ложа на България, фирма "Холидей", ресторант "Лес", "Бондър Трейдинг" ЕООД, Община
Разград и много други дарители, пожелали анонимност. За втори път своя принос даде и бивша учителка,

Заглавие: Самотен баща отглежда децата си, докато се бори с нелечима болест
Дата: 21.02.2022 16:34
Медия: Ladyzone

Заглавие: Разградските рокери дариха усмивка на близо 700 в нужда
Дата: 22.02.2022 07:20
Медия: Екип 7

https://ladyzone.bg/za-doma/semeistvo/samoten-bashta-otglezhda-decata-si-dokato-se-bori-s-nelechima-bolest.html
https://ekip7.bg/2022/02/22/razgradskite-rokeri-dariha-usmivka-na-blizo-700-v-nuzhda/


заделяйки от разполагаемото, за да дари усмивки.

Всички, които искат да подкрепят финансово инициативата, могат да го направят на следната дарителска сметка:

IBAN: BG14BPBI81701606596170

Титуляр: Сдружение Синовете на вдовицата – България

Основание за плащане: Разград топъл обяд

Желаещите да се присъединят към акцията с продукти могат да се обадят на телефон 0887 945 873.

Следващата благотворителна акция се очаква около националния празник Трети март. Финалът за тази поредица
ще постави последното събитие в началото на Първа пролет. Часът и мястото вече са запазена марка на доброто
– 12 на обяд пред Стария театър.

Десислава СТЕФАНОВА

Фермерът е успял да спаси някои от животните си, като ги е изнасял на ръце. Добри хора и негови колеги ще
направят дарителска кампания, за да му помогнат

Изгоря ферма със стотици животни край Велико Търново. Пожарът е избухал около 22 ч снощи и бързо е обхванал
няколко декара селскостопански постройки, в които са били животните.

Никой от хората, които са били там не е пострадал, предаде БНТ.

Пет екипа на пожарната цяла нощ работиха на място по овладяването на огъня. И тази сутрин на място все още
има огнеборци, които гасят тлеещите огнища.

Няма опасност от разпространението на пожара към земеделските площи край село Шереметя.

Причините за избухването на пламъците тепърва ще се изясняват.

В една от Фейсбук групите бяха публикувани снимки от пожара. Потребител разказа за голямата трагедия, която е
споходила фермера.

"Изгорели са всички крави и телета, успял е да спаси овцете и агънцата, които е изнасял на ръце от огъня,
изгорели са и всички бали сено и люцерна. Голяма трагедия, към която никой не може да остане равнодушен",
пише той във Фейсбук.

"Ще му закараме бали сено за останалите живи животни. Моля всички колеги от региона да бъдат съпричастни и
да закарат и те по малко бали сено и люцерна. В близките дни ще обявим и кампания за набиране на средства за
справяне с последствията от пожара – изчистване, ремонт и закупуване на животни", сподели още потребителят.

По публикацията работи: Мариела Анастасова

Служителите на Областна администрация Пловдив област призовават пловдивчани да се включат в
инициативата "Мартенички с кауза".

От сряда до петък (23 - 25 февруари) от 10:30 ч. до 16:30 ч. пред сградата на Областна администрация Пловдив
област всеки ще може да закупи мартеничка, която ще отиде в помощ на едно прекрасно дете и любящите му
родители.

Ирина запретва ръкави и въображение и с много любов и надежда започва да прави мартенички. Мартенички с
кауза – да даде по-добър живот на детето си.

Заглавие: Пожар изпепели ферма със стотици животни край Велико Търново
Дата: 22.02.2022 09:03
Медия: Нова Варна

Заглавие: "Мартенички с кауза" в помощ на 11- годишния Макси
Дата: 22.02.2022 14:20
Медия: PlovdivNews.bg

https://novavarna.net/2022/02/22/%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80-%D0%B8%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D1%81%D1%8A%D1%81-%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8-%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE/
http://plovdivnews.bg/obshtestvo/item/134170-martenichki-s-kauza-v-pomosht-na-11-godishniya-maksi


Макси е на 11 години от Пловдив. Майка му Ирина и баща му Краси дълги години не са могли да имат дете. Взимат
важно решение, че ще осиновят едно момченце, което тогава е само на 4 месеца и е изоставено в дом за сираци.
За съжаление няколко месеца по-късно идва лоша новина. Макси е диагностициран с коварното заболяване
детска церебрална парализа.

Всекидневните поддържащи терапии като рехабилитация, логопед, плуване и психолог вече са финансово
непосилни за семейството. Макси обаче има нужда от тях в битката с болестта.

Нека всички се обединим зад тази кауза! Всяка помощ е важна и нужна!

Благодарим ви!

Прекрасното семейство на Макси е открило и дарителска кампания. Ако искате да ъдете част от каузата, дори и да
не можете да дойдете на място, това са дарителските сметки:

Дарителска сметка: Уникредит Булбанк

Максимилиан Красимиров Младенов

BIC- UNCRBGSF

BG54UNCR70001521431391-Лева

BG70UNCR70001521431394- Евро.

PayPal:

Сметка в ДСК

BG47STSA93000015356284

Кръвната група е без значение

Спешно се търсят кръводарители за Фанка Башева в Пловдив. Кръвната група е без значение.

Жената е настанена в МБАЛ "Света Каридад", където ще претърпи операция на крака в четвъртък.

"Дядо почина преди дни. Оказва се, че не съм годна за кръводаряване", сподели пред TrafficNews внучката, която
се обърна с апел за помощ.

Всеки, който желае да помогне, може да дари кръв в Центъра за трансфузионна хематология в бившата Окръжна
болница.

Трябва да посочи, че кръвта е предназначена за Фанка Стоянова Башева, болница "Света Каридад".

* Легендата на троянския баскетбол Димитър Ангелов.Акифа се нуждае от кръвопреливане от рядката кръвна
група "0-" * За желаещите да помогнат – тел. 0888/887578 
Димитър Ангелов-Акифа Зов за помощ
ЛЕГЕНДАТА на троянският баскетбол Димитър Ангелов-Акифа – част от най-големите успехи в историята на БК
"Чавдар" (Троян) както като състезател, така и като треньор, допринесъл за развитието и популяризирането на
баскетбола в града – има нужда от кръвопреливане от рядката кръвна група "0-" (0 отрицателна). 
БЛИЗКИТЕ и роднините на Митака, както също е известен сред приятелите си, продължават да набират дарители с
така рядката кръвна група "0-". Всеки, който има възможност и желание да дари кръв към кръвна банка, моля да
се обърне за повече информация на тел. 0888/887578.
Предварително ви благодарим!
22 февруари 2022 г. Андрей Андреев Начало 

Заглавие: Спешно търсят кръводарители за жена в Пловдив
Дата: 22.02.2022 15:29
Медия: Трафик Нюз

Заглавие: Да подкрепим Акифа!
Дата: 22.02.2022 19:52
Медия: Троян 21

https://trafficnews.bg/plovdiv/speshno-tarsiat-kravodariteli-zhena-plovdiv-237114/
https://statii.troyan21.com/2022/02/blog-post_44.html


С автомобила ще се превозват пострадали животни
Дарителска кампания и средства, постъпили през platformata.bg помогна на Спасителният център за диви
животни на организацията "Зелени Балкани" да закупи втора линейка, която ще помогне да се оказва помощ на
повече диви животни, съобщава БНР. Преди няколко дни от "Зелени Балкани" пуснаха на свобода седем
обикновени мишелова в поляните под Кремиковския манастир "Свети Георги Победоносец".

"Бяхме на гости в района около столицата, за да освободим 7 мишелова, които бяха на лечение в
Спасителния център на "Зелени Балкани". Всеки от тях с различна причина на постъпване. Някои от тях
бяха със счупени криле, които нашите ветеринарни лекари са оперирали и вследствие рехабилитирали.
Други бяха изтощени, които са преминали лечение в нашата амбулатория. Имаше и такива, които бяха с
изкълчени стави и възстановени", каза за БНР председателят на организацията "Зелени Балкани" Христина
Клисурова.
37 хиляди лева струва автомобилът за спасяване на диви животни. 
"Този автомобил е мултифункционален. Във времето, в което няма нужда да бъде използван като линейка с
него ще се транспортира храна за пациентите на центъра или ще транспортираме птици за
освобождаване, или ще транспортираме доброволци, които трябва да отидат на някаква акция,
организирана от нас да помогнат на някаква наша дейност".
Тя подчерта, че екипът на организацията не може да отиде на място за всеки подаден сигнал. С линейката могат
да се транспортират само изключително спешни случаи.
От "Зелени Балкани" благодарят на всички, които са дарили средства, за да бъде закупена линейка за спасяване
на диви животни.
Повече можете да чуете в звуковия файл на БНР. 
Снимка за Зелени Балкани - Емил Енчев 

Над 10 000 лева са събрани от благотворителната кампания на червенокръстците за подпомагане на лечението
на 17-годишно момиче от Цар Калоян, съобщиха от Българския Червен кръст в Разград.

Акцията за набиране на средства в подкрепа на пострадалата от тежкото престъпление започна в началото на
декември по инициатива на хуманитарната организация в Разград и доброволците на младежката му структура в
Цар Калоян. Фондонабирателната кампания се осъществи в партньорство със СУ "Христо Ботев" в Цар Калоян и
Фериде Мехмедова, доброволец и зам.- председател на Съюза на хората с увреждания в градчето.

Голяма част от средствата са събрани в касички, поставени в магазини и други търговски обекти в двете общини.
От хуманитарната организация благодарят на всички дарители, на екипа на ресторант "Лес" за добротата и
щедростта, както и на фирмите, които са дали възможност на всеки желаещ да дари.

Събраните средства вече са преведени по банковата сметка на момичето.

През ноември миналата година 17-годишното момиче стана жертва на тежко престъпление. В резултат на палеж
и побой тя получи тежки травми. Процесът на лечението й беше продължителен и тежък за нея и семейството й.
Набраната от благотворителната кампания сума ще е от помощ за момичето, чиято ръка беше ампутирана и се
нуждае от протеза, допълват от червенокръстката организация.

/ИС/

Млада жена се бори с тежка диагноза и се нуждае от подкрепа, научи Varna24.bg от споделен зов за помощ до
медията ни. 
Рени Ваклинова е на 39г. от Перник и мечтае да бъде здрава, да може да работи и се грижи за семейството си. 

Заглавие: Спасителният център за диви животни на "Зелени Балкани" закупи втора линейка
Дата: 22.02.2022 23:55
Медия: Информационен портал за неправителствените организации

Заглавие: site.btaНад 10 000 лева събраха в Разград и Цар Калоян за пострадало момиче
Дата: 23.02.2022 09:03
Медия: Българска телеграфна агенция

Заглавие: Млада жена с тежка диагноза: Така жадувам за живот без тъга, без умора, без болка!
Дата: 23.02.2022 10:56
Медия: Варна 24

https://www.ngobg.info/bg/news/125624-%D1%81%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%82-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%80-%D0%B7%D0%B0-%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8-%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B8-%D0%B2.html
https://www.bta.bg/bg/news/bulgaria/225145-nad-10-000-leva-sabraha-chervenokrasttsite-v-razgrad-i-tsar-kaloyan-za-postradal
https://www.varna24.bg/novini/Bylgaria/Mlada-zhena-s-tezhka-diagnoza-Taka-zhaduvam-za-zhivot-bez-tuga-bez-umora-bez-bolka-1218059


За да постигне мечтите си, Рени се нуждае от 25 000 евро за бъбречна трансплантация в Турция. До момента са
събрани около 20 000 евро и младата жена е почти на финалната права. Ето какво сподели за медията ни Рени:
"От 2006г. година съм диагностицирана с хронична бъбречна недостатъчност, а от 2013 съм на диализа и лечение.
Единственият изход е трансплантация, но сумата е непосилна за семейството ми. Така жадувам за живот, без тъга,
без умора, без болка! Написледък дори разходка в парка ме изтощава толкова, че след това два дни само спя.
Отчаяна съм все по-често, въпреки че по характер съм позитивна, упорита и винаги търся красотата, дори и в
лошотията на хората. Ще се радвам, ако подадете ръка. Надявам се, че дори и бавно, скоро ще се случи чудото",
пише Рени.
Преди заболяването да я сполети, Рени работила в Центъра за ранно детско развитие като също така има и
образование за медицинска сестра. 
Била е включена и в листата на чакащите за трансплантации в България, но до момента без резултат.
Състоянието ѝ се влошава бързо с всеки изминал ден, с което се намаляват и шансовете ѝ за живот. Изход за
младата жена е трансплантация в чужбина като има отправено предложение от болница в Турция. 
Кампанията по събиране на средства тече повече от година, но събраната сума е все още недостатъчна. 
"Има дни,в които просто ти е тъжно и сякаш чувстваш, че няма да ти стигне времето… време за това, което искаш,
мечтаеш, обичаш, време даже за най-простите неща. И поглеждаш назад… и виждаш как е минала част от живота
ти, не знаеш каква, колко. И мислиш колко остава и как ще я бъде?", пише Рени във своята Facebook страницата
"Заедно с Рени", от която набира средства.
Ако имате възможност да помогнете на Рени, откритата дарителска сметка може да намерите тук: 
Рени Пламенова Ваклинова
BIC:UNCRBGSF
BG92UNCR70001523371289
Paypal: renivaklinova@abv.bg
ReniVaklinova 

На 19 февруари стартира седмицата на училищните състезания от дванадесетото издание на Националната
надпревара по правопис на английски език Spelling Bee. Това е първият етап, който ще се проведе в 209 училища в
цялата страна. В него тази година ще участват над 3000 ученици от 4 до 7 клас, които са се подготвяли усилено в
продължение на няколко месеца. Класиралите се на първо и второ място ще представят училищата си на
регионалните състезания на 26 март, а най-добрите 24 ученици ще участват в националния финал на 16 април в
София, където ще се определи Spelling Bee шампионът на България. Училищният кръг в СУ "Димитър Благоев" в
Свищов ще се проведе на 24 февруари от 14 ч. в актовата зала, посочват от школото в крайдунавския град.
Spelling Bee е традиционно американско състезание, в което участниците спелуват (от англ. spelling), т.е.
произнасят буква по буква различни думи на английски език. Състезанието повишава интереса на учениците към
изучаването на английски език и подобрява знанията им чрез забавни и интерактивни дейности.
Всяка година организаторите предлагат на училищата да участват в допълнителни дейности и конкурси по значими
теми като безопасността в интернет пространството, агресията в училище, взаимопомощта и др. Тази година
участниците ще се включат в кампания под наслов Search BEEyond the obvious. Тя ще бъде насочена към развитие
на критичното мислене на учениците, търсене и анализ на информация, създаване на позитивно и качествено
дигитално съдържание и етично и безопасно общуване в онлайн среда. Кампанията се организира в партньорство
с Коалиция за медийна грамотност.
Състезанието Spelling Bee се организира от Фондация "Корпус за образование и развитие – КОРПлюС". То се
осъществява в партньорство с Фондация "Америка за България", Посолството на САЩ и Министерство на
образованието и науката.
Николай ВЕНКОВ

Дарение от 35 комплекта сензори заедно с трансмитери за непрекъснато наблюдение на глюкозата при деца с
диабет получи Катедрата по педиатрия и медицинска генетика в Медицински университет – Пловдив. Устройствата
дари Лайънс клуб Евридика Пловдив по тяхна инициатива. Комплектите ще бъдат използвани в звеното по детска
ендокринология при деца с диабет, вкл. и за деца с новооткрит захарен диабет, при които устройствата не се
реимбурсират от НЗОК.

При получаване на дарението Ректорът на МУ-Пловдив, проф. д-р Мариана Мурджева, дм, мзм, благодари на

Заглавие: Започва седмицата на училищните състезания по английски език
Дата: 23.02.2022 11:42
Медия: Янтра днес

Заглавие: Дарение за Катедрата по педиатрия и медицинска генетика
Дата: 23.02.2022 17:13
Медия: Glasnews.bg
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членовете на клуба като оцени по достойнство и приветства техния благороден жест за подкрепа и подпомагане
на диагностиката на това социално значимо заболяване.

Непрекъснатото глюкозно мониториране, което осигуряват тези устройства, е ключът за добрия контрол на
диабета, обясни ендокринологът д-р Цветелина Цветанова от Катедрата по педиатрия и медицинска генетика. Тя
уточни, че при лош контрол на диабета се стига до хронични усложнения и трайна инвалидизация, и тези
устройства ще подпомогнат това да бъде избегнато.

С един комплект се проследява един пациент за 1 месец. Тъй като устройствата са със срок на годност 1 година,
клубът предвижда да направи ново дарение след изчерпване на комплектите.

Третокласниците от "В" клас на Средно училище "Св. Св. Кирил и Методий" – град Симитли, с класен ръководител
Мария Шалдева, подкрепиха инициативата "Капачки за бъдеще".

Децата дадоха своя принос, като поставиха капачки в металното сърце, което е разположено пред сградата на
Общинска администрация – Симитли.

С доброто си дело те дадоха пример, че всеки може да помага, стига да има желанието да го направи и
категорично заявиха: "Заедно можем повече"!

Припомняме, че кампанията "Капачки за бъдеще" стартира през 2017 година с даряването на първия кувьоз в
Червен Бряг, закупен чрез събрани и предадени капачки от хора в цяла България.

През 2018 г. са дарени нови два в Ботевград и Чирпан.

През 2019 г. биват дарени 19 кувьоза в още 19 болници и в България вече кувьозите във всички болници бяха от
този век.

През 2020 г. е помогнато на още 14 болници с разнообразна апаратура като Термо легла, монитори за жизнени
показатели, перфузори и т.н.

През 2021 г. е дарена първата специализирана детска Неонатална линейка на българското държавно
здравеопазване ИЗВЪН София.

Заглавие: Добрият пример! Третокласници от училището в Симитли с принос в инициативата "Капачки за
бъдеще"
Дата: 24.02.2022 17:10
Медия: E-79 News
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