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

ЧЛЕНОВЕ НА БДФ - (БРОЙ НОВИНИ: 36)

Държавната агенция за закрила на детето проведе онлайн конференция "Добри практики и подходи за закрила на
децата", организирана от партньорите по проект "Изграждане на капацитет за социални услуги, образование и
полицейски служители, с цел укрепването на системата за закрила на децата в България - Strengthen". Проектът е
съфинансиран по програма "Права, равенство и гражданство" на Европейския съюз.

Фондация "Работилница за граждански инициативи" (ФРГИ), съвместно с Държавната агенция за закрила на
детето (ДАЗД) и Синдикат "Образование" към КТ "Подкрепа" организират конференцията като заключително
събитие по проекта с цел да се проведе разговор по темите за добрите международни и български практики,
насочени към закрила на децата жертви на насилие и възможните подходи и мерки за превенция на насилието
над деца.

"Вярвам, че всички ще се обединим около това, че трябва непрекъснато да се повишава капацитета на хората,
които отглеждат, образоват и се грижат за децата. Именно професионалистите, които работят с деца, както и
учителите, които ги подготвят, помагат да постигнем общата ни цел – да гарантираме благополучието и правото на
всяко дете да расте в семейна среда, да има нужния достъп до образование и до здравеопазване, и да расте
щастливо и подкрепено." каза председателят на ДАЗД д-р Елеонора Лилова при откриването на конференцията.

Д-р Лилова заяви, че в резултат на проведените обучения в 28 града в страната се е подобрила координацията на
национално ниво между отделите по "Закрила на детето", полицията и професионалистите от образователната
сфера. Постигната е по-голяма информираност на представителите на образованието за начините, принципите и
мерките на системата за закрила на детето, ролята на Държавната агенция за закрила на детето, отделите
"Закрила на детето", дирекциите "Социално подпомагане" и детска педагогическа стая към МВР. Постигната е по-
голяма яснота за прилагането на Координационния механизъм за насилие в Закона за закрила на детето и за
това, колко е важно ангажираните професионалисти да работят заедно, когато се взимат решения за деца.

Д-р Лилова допълни още, че срещите водят до обмяна на опит и обсъждане на определени казуси, което е
предпоставка за подобряване на координацията между тях на местно ниво и съвместната им работа, когато се
стигне до подкрепа на дете в рискова ситуация.

В дискусията за възможните бъдещи нужди и решения за превенция и закрила на деца в риск взеха участие и доц.
Велина Тодорова, зам.-председател на Комитета за правата на детето на ООН, зам.-министъра на образованието
г-жа Мария Гайдарова, регионален съветник на УНИЦЕФ за Европа и Централна Азия, г-н Джордж Николаидис от
Института за детско здраве в Гърция, както и представители на, ангажираните институции и организации. /БГНЕС

Заглавие: Конференция "Добри практики и подходи за закрила на децата"
Дата: 04.03.2022 13:19
Медия: Агенция БГНЕС

https://bgnes.bg/news/konferentcia-dobri-praktiki-i-podkhodi-za-zakrila-na-detcata/


Координаторите-доброволци от фондация "Искам бебе" ще съдействат за безплатни прегледи на всички бременни
жени – бежанки от Украйна, които се обърнат за помощ към тях. Това е и поводът фондацията да бъде включена в
списъка към кризисния щаб, който украинската общност в България е създала за оказване на първа помощ.

Координаторът на неправителствената организация за община Велико Търново Вероника Михайлова се свърза с
екип от акушер-гинеколози, който веднага даде съгласие да помага, защото специалистите са запознати в
дълбочина с каузата на фондацията и смятат, че новият живот идва, въпреки всяка ситуация, тъй като е създаден в
любов и трябва да бъде отглеждан в мир!

Ако имате информация за такива жени, можете да се свържете с нас, за да организираме логистиката, призовават
от фондацията.

За контакти:

Радина Велчева: +359 88 552 9350;

Еми Христозова: +359 88 243 0788

За ВАРНА:

Валентина Иванова: +359 89 247 5790

За ВЕЛИКО ТЪРНОВО:

Вероника Михайлова: +359 886 801 309

https://iskambebe.bg/

Фондация "Работилница за граждански инициативи" остро осъжда агресивните военни действия на Руската
федерация срещу Украйна, включително военните атаки срещу цивилни граждани. Недопостимо е в 21 век да
ставаме свидетели на въоръжен конфликт по цялата територия на суверенна държава. В момента агресорът
извършва истинско престъпление, сравнимо по мащаб с тъжни събития, случили се преди почти 80 години.
Съвременна Европа доскоро не си представяше, че събитията от последните 8 дни могат отново да станат част от
реалността.

Изразяваме искрена загриженост за заплахата срещу мира, постигнат след две опостушителни войни – Първата
световна война и Втората световна война, погубили милиони животи. Вярваме, че цялата европейска общност, а и
целият свят, трябва да се противопостави на войната в Украйна!

Ние от ФРГИ ще се опитаме да бъдем полезни и да помогнем на най-засегнатите – гражданите на Украйна. Вече
обявихме, че ФРГИ заедно с другите членове на оператора на Фонд Активни граждани България по Финансовия
механизъм на Европейското икономическо пространство - фондация "Институт Отворено общество – София" и
фондация "Тръст за социална алтернатива", ще подготвим и обявим нов конкурс в размер от над 600 000 евро за
подкрепа на инициативи на гражданските организации в условията на променената среда и възникналите кризи
вследствие от войната в Украйна.

ФРГИ също така взе решение спешно да премахне административните такси на софтуерните продукти от
дарителската платформа ТechSoup за всички български неправителствени организации, които осигуряват
хуманитарна и друга помощ за засегнатите украински граждани. По този начин тези организации ще удовлетворят
своите технологични нужди, получавайки пълен достъп до технологични продукти и ще подобрят работата си. За
повече информация, можете да се свържите със Симона Бондикова, координатор на платформата, на телефон:
+359 88 921 9421

В момента екипа на ФРГИ работи по изготвяне и осигуряване на допълнителна подкрепа за украински граждани,
бежанци в България, които имат нужда от съдействие. Скоро ще публикуваме повече информация.

Заглавие: Фондация "Искам бебе" ще помага на бременни жени – бежанки от Украйна с безплатни прегледи
Дата: 04.03.2022 14:39
Медия: Велико Търново Утре

Заглавие: ФРГИ с позиция срещу войната в Украйна
Дата: 04.03.2022 17:39
Медия: Фондация "Работилница за граждански инициативи"

https://velikotarnovo.utre.bg/2022/03/04/601574-fondatsia_iskam_bebe_shte_pomaga_na_bremenni_zheni_bezhanki_ot_ukrayna_s_bezplatni_pregledi
https://frgi.bg/bg/articles/aktualno/frgi-s-pozitsiya-sreshtu-voynata-v-ukrayna


Приемаме вашите предложения.

ФРГИ е отворена за идеи и предложения как можем да бъдем полезни на засегнатите от война хора в този труден
момент. Пишете ни на office@frgi.bg

Три са бременните бежанки от Украйна, потърсили помощ от фондация "Искам бебе". Това съобщи в интервю за
Радио Стара Загора Радина Велчева, основател на фондацията.

От началото на седмицата от благотворителната организация стартираха кампания в помощ на бременните жени,
пристигащи от страната. Целта е те да получат безплатна медицинска помощ.

Повече информация от интервюто на Станислава Раянова с Радина Велчева. 

"Тунджа", 04.03.2022 г.

Община "Тунджа" организира превоза и настаняването на 110 украински граждани от Болградско и ще изпрати
хуманитарна помощ след поискана подкрепа от побратимената община Болград. На извънредна сесия днес
Общински съвет "Тунджа" прие решение за предоставяне на хуманитарна помощ за граждани на Република
Украйна. Помощта ще включва материално и логистично обезпечаване в размер на до 100 000 лв.

Допълнително съветниците единодушно приеха да се предостави общинския посетителски център в лесопарк
"Бакаджик" за настаняване при необходимост на граждани от Република Украйна.

Създадена е организация към Болград да пътуват автобуси, които ще отнесат хуманитарна помощ с хранителни
продукти, санитарни материали, лекарства и лекарствени средства, които по списък са поискани от кмета на
Болград, а към България ще бъдат евакуирани 110 души, от които 47 деца и 67 възрастни. Сред тях има само един
мъж над възрастта за мобилизация.

Кметът на община "Тунджа" Георги Георгиев обясни, че 88 души от евакуираните нямат къде да отседнат и ще
трябва да бъдат настанени. Към 20 души ще поеме Посетителският център на общината в лесопарк "Бакаджик", за
останалите украински граждани община "Тунджа" търси подкрепа и от останалите общини в региона, които
заявиха, че могат да приемат украинци, бягащи от военните действия. На този етап само община Стралджа е
потвърдила, че може да приеме 12 души.

Общинският съветник Христо Дянков обяви, че поне за седмица би могъл да приеме в хотела си 20-30 души.

Община "Тунджа" открива дарителска сметка в подкрепа на издръжката на украинците, които ще бъдат настанени
в България и призовава всички, които могат да помогнат, да го направят.

Сметката е:

IBAN: BG39IABG70948400438000

BIC IABGBGSF

код за вид плащане: 445100

Основание: Хуманитарна помощ за украински граждани

Общината отправя апел към граждани на община "Тунджа" и на цялата Ямболска област, ако имат възможност да
осигурят подслон за настаняване.

Телефони за контакти:

0888 18 13 33 – Галина Иванова – секретар на община "Тунджа"

Заглавие: Три бременни украинки са потърсили помощ от фондация "Искам бебе"
Дата: 04.03.2022 16:21
Медия: Радио Стара загора

Заглавие: Община "Тунджа" организира превоза и настаняването на 110 украински граждани от Болградско,
праща и хуманитарна помощ
Дата: 04.03.2022 19:32
Медия: Делник

https://bnr.bg/starazagora/post/101610841/tri-bremenni-ukrainki-sa-potarsili-pomosht-ot-fondacia-iskam-bebe
https://delnik.net/%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%B6%D0%B0-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B0/


0886 11 22 50 – Владимир Стоев – директор на дирекция "Отбранително-мобилизационна подготовка, обществен
ред и сигурност"

Нова Броудкастинг Груп се присъединява към УНИЦЕФ България в извънредния апел на Детския фонд на ООН в
подкрепа на децата, засегнати от конфликта в Украйна. Медийната и технологична компания застава зад
глобалния призив за дарения на организацията в помощ на 7.5 милиона деца. С тях ще бъдат посрещнати
хуманитарните нужди, които нарастват с всеки изминал час.

Ескалиращият конфликт представлява непосредствена и нарастваща заплаха за живота и благосъстоянието на
децата и семействата в страната. Те имат спешна нужда от подкрепа и безопасност/сигурност.

В отговор на критичните и увеличаващи се нужди от чиста питейна вода, здравни грижи, образование и защита
УНИЦЕФ работи усилено, за да предостави животоспасяващи програми за децата и техните семейства.
Организацията е на терен и доставя здравни, хигиенни и образователни материали възможно най-близко до
общностите, засегнати от конфликта; работи с общините по осигуряване на незабавна помощ за децата и
семействата в нужда; предоставя психосоциална подкрепа на деца, травмирани от постоянната несигурност.

Това е ужасяващ момент за децата и семействата. Те имат нужда от нашата помощ сега.

Как можете да подкрепите кампанията?

Чрез банково дарение на сметката на УНИЦЕФ България с IBAN: BG34RZBB91551065034919, основание:
УКРАЙНА

Чрез дарение онлайн с банкова карта на dari.unicef.bg/ukraina

Чрез SMS с текст UKRAINA на 1021 за еднократно дарение от 5 лв. ДДС и такси не се дължат за абонатите на
всички мобилни оператори.

Фонд Активни граждани България ще обяви през март нов конкурс за подкрепа на инициативи на гражданските
организации в условията на променената среда и възникналите предизвикателства вследствие на войната в
Украйна 
Ние, членовете на Оператора на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското
икономическо пространство - Фондация "Институт Отворено общество - София", Фондация "Работилница за
граждански инициативи" и Фондация "Тръст за социална алтернатива", остро осъждаме военната инвазия срещу
Украйна. Скърбим за жертвите на тази напълно ненужна война. Изразяваме своята солидарност с гражданите на
Украйна. Призоваваме за запазване на достойнството и човешките права на всички засегнати от войната. 
Приветстваме участието на България в координираните усилия на ЕС, НАТО и международната демократична
общност за спиране на агресията, възстановяване на мира и оказването на подкрепа към бежанците и
страдащите от войната. Окуражени сме от мобилизацията на гражданското общество в България за посрещане и
преодоляване негативните последици от войната и в подкрепа за търсещите убежище.
В отговор на драматичните събития от последните дни и повишените заплахи срещу свободата, демокрацията,
сигурността и основните права на човека и след консултации с Офиса на Финансовия механизъм на Европейското
икономическо пространство бихме искали да съобщим, че през месец март ще подготвим и обявим нов конкурс
със средства в размер от над 600 000 евро за подкрепа на инициативи на гражданските организации в
условията на променената среда и възникналите предизвикателства вследствие на войната в Украйна.
Вярваме, че заедно ще преодолеем изпитанията, пред които войната ни изправя.
#України 

Заглавие: Нова Броудкастинг Груп и УНИЦЕФ България обединяват усилия в помощ на децата в Украйна
Дата: 04.03.2022 19:32
Медия: Нова телевизия

Заглавие: Заедно срещу войната
Дата: 04.03.2022 23:55
Медия: Информационен портал за неправителствените организации

Заглавие: Предстоящо обучение "Грижа за психичното здраве на работното място" (30-31 март, София)
Дата: 04.03.2022 23:55
Медия: Информационен портал за неправителствените организации

https://nova.bg/accents/view/2022/03/04/359720/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%83%D0%B4%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3-%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF-%D0%B8-%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B5%D1%84-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D1%82-%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F-%D0%B2-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89-%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%B5%D1%86%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B2-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B0/
https://www.ngobg.info/bg/position/124674-%D0%B7%D0%B0%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D1%80%D0%B5%D1%89%D1%83-%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0.html
https://www.ngobg.info/bg/news/125613-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%89%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%B6%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE.html


Фондация на бизнеса за образованието организира двудневно обучение на тема "Грижа за психичното здраве на
работното място", което ще се проведе присъствено в София на 30-31 март 2022 г.
Според проучване на Adecco Group – Resetting Normal, през 2021 година много повече хора споделят за проблеми
с психичното си здраве в сравнение с 2020 и това се превръща в следващото голямо предизвикателство за
компаниите и техните лидери.
Но да говорим за психичното здраве в България не е лесно. Това е тема, върху която в нашата страна все още
лежи огромна стигма, тема, която се отваря спорадично и затваря бързо и за която започна да се говори много
повече в последните две години на пандемия, но и засили усещането колко дълъг път имаме да вървим.
Фондация на бизнеса за образованието Ви кани да поговорим открито за психичното здраве.

В рамките на двудневното обучение "Грижа за психичното здраве на работното място":

Ще повишим познанията си в областта на психичното здраве
Ще осъзнаем силата на стигмата в тази област
Ще развием умения за разпознаване на симптоми и сигнали за предизвикателства в областта на
психичното здраве
Ще развием практически умения за оказване на първа помощ, подкрепа, насочване и грижа към хора с
предизвикателства в областта на психичното здраве
Ще изследваме собствените си нагласи и възприятия към психичното здраве
Ще повишим знанията и уменията си за създаване и поддържане на позитивна и толерантна работна сред

За кого: Обучението е насочено към HR специалисти, кариерни консултанти и мениджъри на екипи.
Програмата съчетава различни методи на обучение – презентации, групови дейности, практически упражнения и
дискусии.
Кога: 30 и 31 март 2022 г.
Къде: София (залата ще бъде уточнена допълнително)
Водещ: Наталия Николова – психолог и обучител, с богата специализация и практика в сферата на личностното
развитие, кариерно консултиране и човешките ресурси.

Цена: 220 лв без ДДС. 
Срок за записване: 15 март.
Моля, попълнете ФОРМУЛЯРА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ
Фондация на бизнеса за образованието е лидер в областта на кариерното развитие през целия живот в България
с множество инициативи, сред които изграждането на университетски кариерни центрове, училищни клубове
Кариера в цялата страна, създаване на Национална програма по кариерно ориентиране в училище, магистърски
програми по кариерно ориентиране, популяризиране на студентските стажове и ученическите практики и над 50
международни проекта, насочени към личностното и кариерното развитие. 

Посолството на Украйна в България откри специални сметки за набиране на средства в подкрепа на Украйна,
предимно за предоставяне на хуманитарна помощ. Информацията е публикувана в профила на посолството във
"Фейсбук".

Реквизити:

BGN

Пocoлство на Украйна в Република България

BIC: IABGBGSF

IBAN: BG37 IABG 7432 1000 4781 02

Банк: ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД

Основание за превод: за подкрепа на Украйна

USD

Embassy of Ukraine in the Republic of Bulgaria

Boryana str.29, Sofia, 1000

Заглавие: Къде у нас можем да направим дарение за Украйна
Дата: 05.03.2022 11:09
Медия: Сега

https://segabg.com/hot/category-bulgaria/kude-u-nas-mozhem-da-napravim-darenie-za-ukrayna


(SWIFT) BIC: IABGBGSF

Account № (IBAN): BG81 IABG 7432 1100 4781 02

Beneficiary bank: INTERNATIONAL ASSET BANK

Todor Aleksandrov 81-83, Sofia, 1000

Reason for payment: Helping Ukraine

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

Кампания в помощ на Украйна има и БЧК. Организацията изпраща камиони с хуманитарна помощ. Те съдържат
топли дрехи и завивки, зимни обувки, спално бельо и хигиенни материали за нуждите на пострадалото население
от конфликта в Украйна, които са част от даренията на граждани и фирми по Националната благотворителна
кампания на организацията. Хуманитарната помощ ще бъде предоставена на нуждаещите се от Украинския
Червен кръст.

Доброволците и служителите на БЧК приемат дарения и ги обработват и през празничните и почивните дни. В
рамките на кампанията на БЧК е активиран кратък номер 1466 за всички мобилни оператори. На него всеки,
който желае да подкрепи кампанията, може да изпрати есемес и да дари 1 лв. за пострадалите от конфликта в
Украйна.

Кампанията за набиране на материални дарения продължава, като всички, които желаят да се включат, могат да
го направят в областните структури на БЧК, както и в централата на организацията на бул. "Джеймс Баучер" 76 в
София.

Всеки, който иска да направи парично дарение, може да преведе пари на следната сметка:

БЪЛГАРСКИ ЧЕРВЕН КРЪСТ

УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД

BG23UNCR76301077778563

UNCRBGSF

(За пострадалите от конфликта в Украйна)

-------

КЪДЕ ОЩЕ МОЖЕ ДА ДАРИМ:

BCause и сдружение "Мати Украйна" – кампанията набира средства за хранителни пакети, дезинфектанти,
хигиенни материали, термо одеяла, противовирусни средства, марли, бинтове, медицински раници и много други,
от които се нуждаят пострадалите деца и възрастни украински граждани, които днес не могат да ходят на работа и
да живеят в домовете си. Кампанията е активна за дарения онлайн, както и с SMS на 17 777 с текст: DMS MATI
UKRAINA.

Фондация "Светът на Мария" – осигурява специализирана подкрепа на семействата на бежанци от Украйна, сред
които има хора с интелектуални затруднения като предлага възможност тези хора да бъдат включени в дейностите
на Дневен център #Светове. Фондацията може да предложи и работа на бежанец от Украйна, който има интерес
и мотивация да се развива в областта на подкрепата на хора с интелектуални затруднения.

УНИЦЕФ – кампания за набиране на финансови средства за децата и семействата, засегнати от конфликта.

Карин дом и Украинският културен дом във Варна – кампанията е в подкрепа на деца и семейства от Украйна (
памперси; адаптирани млека, каши, пюрета; бутилирана вода; мокри кърпи), както и за дрехи ( дамски и детски
зимни якета; завивки).

БЧК – кампания за набиране на финансови и материални дарения за пострадалите от кризата.

Каритас България – кампания за набиране на материали, храни, стоки от първа необходимост, хигиенни
материали, подкрепа на новопристигнали бежанци.

Български хелзинкски комитет – набира финансови средства за осигуряване на правна помощ, превод на
материали за правата на влизащите украинци в България.

Националната мрежа за децата (НМД) – кампанията насочва всички набрани месечни дарителски средства в
помощ на децата в Украйна към две украински организации "Партньорство за всяко дете" и Женски консорциум на
Украйна, а те ще ги използват според конкретните нужди на децата в Украйна

Фондация "Мисия Криле" – стартира кампания за финансова, социална и здравна подкрепа, психологическа



помощ, хигиенни материали и дрехи. Организацията вече подпомага украински граждани за транспортиране от
границата, осигуряване на жилища, правна помощ и материална подкрепа.

Център на бесарабските българи в България – кампания за дрехи, медикаменти, превързочни материали, както и
търси доброволци за сортиране на даренията.

Национална Асоциация на Доброволците в Република България – търси лекари с украински и руски език за
осъществяване на прегледи и профилактика на бежанци в населените места, където медиците практикуват.
Набира и немедицински лица, готови да помагат с различни дейности на формирования в страната. Оказва
подкрепа на студенти, които учат тук, а родителите им са в Украйна и не могат да се издържат – с пакети с основни
стоки и продукти, а след това и с малки суми.

КОНКОРДИЯ България разширява капацитета на легловата си база и изразява готовност за осигуряване на
подслон на деца и семейства в Социален и младежки център "Св. Константин", намиращ се на ул. "Павлина
Унуфриева" 4, в гр. София.

Български фонд за жените разкрива Спешен фонд в подкрепа на жените и децата, пострадали от войната в
Украйна. Средствата ще бъдат разпределени както към пострадали, намиращи се в Украйна, така и към жените и
децата, които пристигат в България.

Център за детско развитие "Малки чудеса" и Фондация "Нашите недоносени деца" започват кампания за подкрепа
на семейства, които пристигат от Украйна. Те ще работят като пункт за събиране на дарения, които ще бъдат
изпращани в БЧК София, а след това и към нуждаещите се. Може да ги намерите на адрес: гр. София, ул. Майор
Димитър Думбалаков 38, ет.5, Център за детско развитие "Малки чудеса".

BG4UA.COM – платформа на над 200 души, – доброволци, членове на IT общността в България, предприемачи и
приятели на Украйна подкрепят пострадалите от войната в опита им да напуснат Украйна или бежанци, които
искат да останат в България. Предлагат различни опции за желаещите да помогнат.

Благотворителен фонд "Проф. д-р Желязко Христов" се присъединява към кампанията на БЧК. Членове на
синдиката ще могат да правят материални дарения във всички регионални съвети на КНСБ.

Фондация "За Доброто", заедно с асоциация "Отворени врати за Украйна", изгражда детски център в предоставено
от SoftUni Digital пространство в София. В него ще се предлага целодневна грижа за пристигнали от Украйна деца
и координация на доболнична и болнична помощ за нуждаещи се.

JobTiger създаде филтър за търсене на обяви "подходящи за бежанци". Функцията има за цел да свърже всички
работодатели, които имат отворени позиции, подходящи за бежанци и търсещите работа на територията на
страната. Всеки работодател може да публикува безплатна обява.

За втора поредна година Ротаракт клуб Пловдив и Ротаракт клуб Пловдив-Филипопол организират кампанията "С
цвете в ръка срещу репродуктивните проблеми" в града под тепетата. 
По случай Международния ден на жената проектът ще се осъществи на 7-ми и 8-ми март с подкрепата на Община
Пловдив и Фондация "Искам Бебе" с цел да се информират повече хора за репродуктивните проблеми и да се
подпомогнат повече семейства да се докоснат до своята мечта. 
Ротаракторите ще посрещнат с цвете в ръка всеки, който желае да подкрепи каузата им срещу минимално
дарение. Местата, на които може да ги откриете, са две - пред фонтана на Община Пловдив и на площад
"Съединение" в часовия диапазон на 7-ми от 15:00 до 20:00 часа и на 8-ми от 8:00 до 20:00 часа. 
Средствата ще бъдат събирани в специално запечатани за целта урни и ще бъдат дарени на Фондация "Искам
бебе", която ще подпомогне двойка, бореща се за своето щастие. 

Събраните средства ще предоставим за извършването на инвитро процедура на избрана с жребий двойка с
репродуктивни проблеми от град Дупница

И тази година младежите от "Ротаракт клуб" – Дупница организира кампания "С цвете в ръка срещу
репродуктивните проблеми". Инициативата им започва в 10 часа на 8 март при фонтаните на пл. "Свобода".

Заглавие: "С цвете в ръка срещу репродуктивните проблеми" в Пловдив
Дата: 06.03.2022 18:54
Медия: Пловдив 24

Заглавие: Младите ротарианци в Дупница в подкрепа на семейства с репродуктивни проблеми
Дата: 07.03.2022 08:32
Медия: Дарик

https://www.plovdiv24.bg/novini/plovdiv/S-cvete-v-ruka-sreshtu-reproduktivnite-problemi-v-Plovdiv-1225019
https://darik.bg/mladite-rotarianci-v-dupnica-v-podkrepa-na-semeistva-s-reproduktivni-problemi


"Всеки желаещ да се включи в кампанията ни, ще получи цвете срещу скромно дарение от минимум 5 лв.
Събраните средства ще предоставим за извършването на инвитро процедура на избрана с жребий двойка с
репродуктивни проблеми от град Дупница.

Отново ще си партнираме с приятелите от Фондация "Искам бебе" и заедно ще се обединим в името на
благородната кауза.

Събраните средства от кампанията през 2021 година бяха дарени на две двойки с репродуктивни проблеми от
град Дупница. Щастливи сме, че една от тях вече сбъдна мечтата си и посрещна своето бебче в края на януари,
2022 година!

Основната мотивация на организацията ни за провеждането на инициативата, е проблемът, пред който са
изправени толкова много хора, а целите, които си поставяме, са две: да информираме по-голям процент от
обществото за него и да помогнем на едно семейства да сбъдне своята мечта!" споделиха младежите, които
нееднократно подкрепят различни инициативи.

Кампанията "Дарете за детство без насилие" е посветена на децата, жертви на насилие и се инициира по повод 8
март, Международен ден на жената. В нея искаме да съберем финансови средства за да продължим да помагаме
на тях и семействата им да разберат каква е нормалната среда, в която трябва да живеят, да излязат от кръга на
насилието в живота си и да продължат щастливо да се развиват. Кампанията се провежда в Platformata.bg в
рамките на инициативата на Фондация BCause за подкрепа на жени и деца, жертви на насилие.

Целта на кампанията е да съберем 5 000 лв., с които да продължим да осигуряваме спокойна среда и уважение
за децата, пострадали от насилие.

Подслон с приоритет деца, пострадали от насилие "Светлина" на Фондация КОНКОРДИЯ България е единствения
кризисен център в гр. София, който е специализиран само за деца с такива проблеми. Общото за повечето от тях е
това, че приемат насилието като начин на живот, нещо, което е напълно нормално да им се случва и което
заслужават. При нас те получават подслон, храна, дрехи, обувки, образователна и психологическа подкрепа;
включват се в арт занимания, спортни активности, посещения на културни забележителности, екскурзии. За да
осъществяваме тези дейности се нуждаем от допълнително финансиране в размер на 60 000 лв. на година. За
това разчитаме на подкрепата на индивидуални и корпоративни дарители и финансиране по проекти.

Благодарим на Фондация BCause за възможността да се включим в тяхната инициатива с дарителска кампания за
деца, пострадали от насилие, които подкрепяме в Подслон с приоритет деца, пострадали от насилие "Светлина".
За четвърта поредна година през март Фондация BCause подкрепя организации, които работят с жени,
пострадали от домашно насилие, а в много от случаите – и с техните деца. Партньор на инициативата е
Американската търговска камара в България. Тяхната цел е да помогнат на 8 организации, работещи в подкрепа
на жени и деца, да проведат успешни дарителски кампании.

Дарете за детство без насилие! На територията на град София само тук те могат да получат това, което заслужава
всяко дете: защитена среда и разбиране; възможност "да бъдат деца" и да добият увереност да прекъснат кръга
на насилие в живота си; да бъдат щастливи и да се развиват.

Чуйте и Епизод 7 на нашия подкаст "Социалът говори", посветен на темата За детство без насилие.

Двадесет и една нестопански организации се състезаваха за участие в пролетния Акселератор на проект
"Информиране, ангажиране, успех!". Фондация BCause избра 9 от тях. Това са:

Сдружение "Зелени Балкани" - Пловдив
Фондация "Ела и ти"
Сдружение "Малките големи"
Фондация "Помощ на лица с проблеми в развитието"

Заглавие: Дарете за детство без насилие!
Дата: 07.03.2022 11:11
Медия: Медия кафе

Заглавие: 9 организации са избрани за пролетния Акселератор на проект "Информиране, ангажиране, успех!"
Дата: 07.03.2022 20:01
Медия: BCause

https://www.mediacafe.bg/kauzi/darete-za-detstvo-bez-nasilie/
https://bcause.bg/grantmaking/news-grantmaking/779-9-organizacii-sa-izbrani-za-akseleraora-na-programa-informirane%2C-angazhirane%2C-uspeh-4.html


Фондация "Български център за джендър изследвания - клон Хасково"
Асоциация "Деметра"
Сдружение "Безопасни детски площадки"
Център за междуетнически диалог и толерантност "Амалипе"
Фондация "Малките стъпки"

Какво е Акселераторът?

Акселераторът е двудневно практическо обучение, основано на 25 години опит в дарителски кампании. С помощ
от Фондация BCause и външни експерти одобрените организации ще преминат през всички елементи на
планиране на успешна кампания.

Акселераторът е предназначен за организации с много ентусиазъм и желание, но с ограничени възможности да
направят кампании сами.

След обучението организациите ще получат:

Индивидуални консултации от екипа и външни ментори за планиране, комуникация и визуално
оформление за всяка кампания
Включване в Платформата.bg и DMS 17777
Фонд за платена реклама във фейсбук

Календар на Акселератора

Начало на кандидатстване: 1 февруари 2022
Консултации за желаещите да кандидатстват организации: 1 февруари – 1 март 2022
Информационна среща онлайн за кандидатите: 10 февруари
Краен срок за кандидатстване: 1 март 2022
Обявяване на одобрените: 7 март 2022
Обучение онлайн: 16-17 март 2022 (променено!)

Индивидуални консултации: 18 март – 10 април 2022
Провеждане на кампаниите: 11 април – 6 май 2022

Повече информация може да намерите на страницата на проекта.

Можете да следите развитието на програмата в страницата ни във фейсбук.

Проектът "Информиране, ангажиране, успех!" се изпълнява с финансова подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и
Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проект "Информиране, ангажиране,
успех!" е подобряване на капацитета и устойчивостта на гражданския сектор, в това число на гражданските
организации.

Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия
механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на
публикацията се носи от фондация BCause и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този
документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо
пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България."
www.activecitizensfund.bg

По повод 8 март PaySafe подкрепи с общо 3102 лв две женски каузи, предложени от фондация BCause. С това
дарение двете кампании постигат финансовата си цел.

Каузата "Дари 8 букета от правни услуги на 8 жени, оцелели от домашно насилие" е на Асоциация "Ная".
Организацията ще помогне на 8 жени да се консултират с адвокат и да имат защита в съда. Всяка от тях ще получи
пакет от напълно безплатни правни услуги на стойност 500 лева. PaySafe дари на каузата 1195 лв.

Фондация КОНКОРДИЯ България събра дарения в размер на 5000 лева за Кризисния център за деца, преживели
насилие. Той е предназначен за 12 деца, които остават за срок до 6 месеца. През 2021 година са помогнали на 20
деца. PaySafe дари на каузата 1907 лв.

Някои кампании все още търсят подкрепа - изберете и подарете възможност за живот без насилие на жени и

Заглавие: PaySafe дари за живот без насилие
Дата: 08.03.2022 09:30
Медия: BCause

https://bcause.bg/daritelstvo/news-giving/780-paysafe-dari-za-jivot-bez-nasilie.html


техните деца.

КНСБ набира дарения в помощ на пострадалите от войната в Украйна. Синдикатът се присъедини към
националната благотворителна кампания на Българския червен кръст и събраните средства и материална помощ
ще бъдат предадени на БЧК, каза секретарят на благотворителен фонд на КНСБ "Професор доктор Желязко
Христов" Рени Джагалова:

"Набираме материални дарения - нови дрехи, може и с бележка от химическо чистене, че са минали през
обработка, обувки, спално бельо, топли завивки, хигиенни материали, палатки, фенери, батерии, генератори.
Всеки, който желае и има възможност да направи парично дарение, е по обявената банкова сметка на
благотворителя професор доктор Желязко Христов".
Даренията се приемат в централата на КНСБ в столицата и в регионалните структури на синдиката в цялата
страна.

Фондация "Светът на Мария" предлага специализирана подкрепа за семействата на бежанците от Украйна, сред
които има и лица с интелектуални затруднения.

Фондацията има съществен опит и експертиза в тази област, предлага услугата дневна грижа за развитие на
трудови умения, уточни пред БНР Миряна Сирийски, програмен директор и дългогодишен експерт във фондацията.

Достъпът до социални услуги има определени формалности, които дори за българите не са лесни, отбеляза
Сирийски.

"За чужденец е особено сложно. Затова решихме, че е особено важно да популяризираме тази възможност."

Редица организации създават групи и общности за неформален обмен на информация, но формалният достъп до
информация е зле, коментира Миряна Сирийски в предаването "Хоризонт до обед".

Не може да се каже, че са направени много усилия за интегрирането на бежанците до момента, смята Миряна
Сирийски.

Цялото интервю слушайте в звуковия файл.

В началото на март месец се проведе онлайн конференция на тема "Добри практики и подходи за закрила на
децата". Конференцията се организира от Фондация "Работилница за граждански инициативи" /ФРГИ/, в
партньорство с Държавната агенция за закрила на детето и Синдикат "Образование" към КТ "Подкрепа", като
заключително събитие по проект Strengthen, целящ изграждане на капацитета на професионалисти от сферите на
социалните услуги, образованието и полицията. Проектът е съфинансиран по програма "Права, равенство и
гражданство" на Европейския съюз.

Продължилата повече от 3 часа и половина конференция събра 94 представители на различни организации от
страната, които работят с деца. Фокус на срещата беше темата за добрите международни и български практики,
насочени към закрила на децата, жертви на насилие и възможните подходи и мерки за превенция на насилието
над деца.

Заглавие: КНСБ набира дарения в помощ на пострадалите в Украйна
Дата: 08.03.2022 10:33
Медия: Радио Благоевград

Заглавие: Миряна Сирийски: Формалният достъп на бежанците до информация е зле
Дата: 08.03.2022 10:57
Медия: Българско национално радио

Заглавие: Проведе се конференция на тема "Добри практики и подходи в закрила на децата"
Дата: 08.03.2022 12:08
Медия: Фондация "Работилница за граждански инициативи"

https://bnr.bg/blagoevgrad/post/101612415
https://bnr.bg/post/101612433/mirana-siriiski
https://frgi.bg/bg/articles/aktualno/provede-se-konferentsiya-na-tema-dobri-praktiki-i-podhodi-v-zakrila-na-detsata


Именно такива примери бяха споделени и обсъдени от панелистите в срещата – чуждестанни и български
професионалисти от различните звена в системата за закрила на детето, които прилагат подход, основаващ се
върху силните страни на детето при подкрепа на жертви на насилие, както и ползват методи от възстановителното
правосъдие, за да решават семейни конфликти, които застрашават сигурността на детето.

Конференцията откри изпълнителният директор на ФРГИ, Илияна Николова. "Водени от разбирането за
важността от повишаване на знанията и умения, една гражданска организация, една държавна агенция и един
синдикат, събраха усилия в обща инициатива, целяща засиленото сътрудничество между различни звена от
националната система за закрила на детето, както и подобрено разбиране за дългосрочното влияние на
неблагоприятните детски преживявания върху живота на децата и младежите. Проведохме в рамките на този наш
общ проект 28 обучения, с които се опитахме да повишим ефективността на системата за закрила на детето у нас и
за промяна на обществените нагласи и изграждане на нулева толерантност към насилието над деца."

Председателят на ДАЗД, д-р Елеонора Лилова, също сподели няколко думи с гостите: "Вярвам, че всички ще се
обединим около това, че трябва непрекъснато да се повишава капацитета на хората, които отглеждат, образоват и
се грижат за децата. Именно професионалистите, които работят с деца, както и учителите, които ги подготвят,
помагат да постигнем общата ни цел – да гарантираме благополучието и правото на всяко дете да расте в семейна
среда, да има нужния достъп до образование и до здравеопазване, и да расте щастливо и подкрепено.".

Според Д-р Юлиян Петров, Председател, УС "Подкрепа", проведените срещи са помогнали на българските
учители да разберат, че не са сами, те могат да потърсят всички други институции, общински и държавни, когато
трябва да защитават дадено дете."

strengthen-conference.png

В дискусията за възможните бъдещи нужди и решения за превенция и закрила на деца в риск панелисти бяха
български и чуждестранни представители на институции, международни организации, гражданския сектор сред
които доц. Велина Тодорова, зам.-председател на Комитета за правата на детето на ООН, Заместник министъра
на образованието Мария Гайдарова, Джордж Николаидис от Института за детско здраве в Гърция, Делия Поп,
Директор на Фонд Мечтата на Таня, Швейцария, представители на УНИЦЕФ, ГДБОП, МОН и български
неправителствени организации ангажирани с темата – Фондация "Лъчезар Цоцорков", Институт за социални
дейности и практики, Сейфнет, "Надежда и домове за децата", клон България.

Кампанията "Дарете за детство без насилие" е посветена на децата, жертви на насилие и се инициира по повод 8
март, Международен ден на жената. В нея искаме да съберем финансови средства за да продължим да помагаме
на тях и семействата им да разберат каква е нормалната среда, в която трябва да живеят, да излязат от кръга на
насилието в живота си и да продължат щастливо да се развиват. Кампанията се провежда в Platformata.bg в
рамките на инициативата на Фондация BCause за подкрепа на жени и деца, жертви на насилие.

Целта на кампанията е да съберем 5 000 лв., с които да продължим да осигуряваме спокойна среда и уважение
за децата, пострадали от насилие.

Подслон с приоритет деца, пострадали от насилие "Светлина" на Фондация Конкордия България е единствения
кризисен център в гр. София, който е специализиран само за деца с такива проблеми. Общото за повечето от тях е
това, че приемат насилието като начин на живот, нещо, което е напълно нормално да им се случва и което
заслужават. При нас те получават подслон, храна, дрехи, обувки, образователна и психологическа подкрепа;
включват се в арт занимания, спортни активности, посещения на културни забележителности, екскурзии.

"За да осъществяваме тези дейности се нуждаем от допълнително финансиране в размер на 60 000 лв. на година.
За това разчитаме на подкрепата на индивидуални и корпоративни дарители и финансиране по проекти", пишат от
фондацията.

От Прага до цяла Европа! На Европейския фестивал "Наука на сцената" през март 2022 г. 450 учители ще работят

Заглавие: Да дарим за "детство без насилие"
Дата: 08.03.2022 12:40
Медия: Зарата

Заглавие: Най-добрите български идеи за по-добро STEM образование
Дата: 08.03.2022 12:55
Медия: OFFNews
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заедно, за да оформят научното образование на бъдещето. Най-добрите учители от България ще вземат участие.

Учителите имат значение! Те са тези, които могат да ентусиазират учениците за STEM (наука, технологии,
инженерство и математика) образование и по този начин да ги подготвят за бъдещето! На 12-ия Европейски
фестивал "Наука на сцената – 2022", организиран от "Наука на сцената – Чехия" в сътрудничество с "Наука на
сцената – Европа", на участващите учители ще бъдат дадени точните инструменти, с които да го направят.

Тридневният образователен фестивал ще се проведе от 24 до 27 март 2022 г. в Прага. 450 учители от над 30
страни ще се съберат, за да представят и обменят своите иновативни концепции за преподаване на "Научен
панаир – изложба" в работилници и в кратки лекции. От симфония от атоми до производството на фолио от
нишесте и използването на микроконтролери в уроците по физика, отново ще има разнообразие от практически
идеи за преподаване от "учители за учители".

На фестивала най-изключителните проекти ще получат Европейската награда за учители по STEM и по-късно ще
бъдат разпространявани в международен план като курсове за обучение или учебни материали. По този начин
учителите достигат с идеите си до хиляди ученици в цяла Европа, с което ги насърчават да обмислят кариера в
областта на науката, ИТ или инженерството. 
Тазгодишният фестивал е под патронажа на Мария Габриел, член на Европейската комисия, и е одобрен от
чешкото Министерство на образованието.

Образователни експерти от България: 9 Български учителите получават билет до Прага

България ще участва във фестивала "Наука на сцената – 2022" с 9 учители от всички етапи на образованието и от
цялата страна – София, Пловдив, Плевен, с. Средище , обл. Силистра. Участниците се класираха за националната
делегация, като преминаха процес на предварителен подбор в СУ "Васил Левски'', Севлиево, миналата година.
Журито на Националния фестивал "Наука на сцената" оцени високо изключителни идеи в проектите на Наско
Стаменов от НПМГ, София – "Дистанционно обучение – когато кухнята е лаборатория"; на Милена Гошева и Грета
Райковска от СПГЕ "Джон Атанасов", София – "Физика и роботи – обучителен комплект"; на Катя Трифонова и
Александър Асенов от СУ "Стоян Заимов" , Плевен – "Чистота и цветове - мисия възможна"; на Христина
Костадинова от Езикова гимназия "Иван Вазов", Пловдив – "MELiSSA (Micro Ecological Life Support System
Alternative)" и др. Сега техните автори се отправят към Международния фестивал за да вдъхновят и ентусиазират
колеги от цяла Европа с техните преподавателски идеи.

Заради Covid епидемията Фестивалът 4Наука на сцената" в България се проведе в хибридна форма. От една
страна – присъствено, от друга – виртуално с помощта на Българския център за развитие на технологичния гигант
SAP и Фондация "Работилница за граждански инициативи". Това беше предизвикателство, но имаше своите
предимства, тъй като така успяха да се включат повече участници и даже посетители.

Най-важната информация за пресата:
МЕЖДУНАРОДЕН ФЕСТИВАЛ "НАУКА НА СЦЕНАТА – 2022"
Дати: 24 – 27 март 2022 г.
Откриване: 24 март (четвъртък) 2022 г., 17.00 ч.
Открит ден за публика: 26 март (събота) 2022 г., 10:00 – 17:00
Място на провеждане: Clarion Congress Hotel Prague, Freyova 33, 190 00 Prague 9 Vysočany, Czechia
За представители на медиите: Моля регистрирайте се на: press@science-on-stage.eu

БЕЛЕЖКИ ЗА МЕДИЯТА: 
- Официална страница на фестивала: www.sons2022.eu 
- Детайли за контакти, както и снимки при поскване. 
- Фестивалът на Twitter: #sons2022.
- Фестивалните проекти и видеа на: www.youtube.com/user/ScienceonStageEurope

КОНТАКТ:
проф. д. н. Ана Георгиева, 
Институт за изследвания на климата, атмосферата и водите, 
Българска академия на науките 
Ръководител на Националния организационен комитет "Наука на сцената – България" 
Главен секретар на Съюза на физиците в България 
upb@phys. uni-sofia.bg

Мобилният оператор "А1 България" ще дари предплатени карти с мобилен интернет на бежанци от Украйна,

Заглавие: "А1 България" дарява предплатени карти с мобилен интернет на бежанци от Украйна
Дата: 08.03.2022 15:30
Медия: Българска телеграфна агенция
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съобщава телекомът. Компанията ще предостави карти на украинското посолство в София и на Столична община,
които двете организации ще разпространят сред желаещите, за да могат да останат във връзка със своите близки
както в България, така и в Украйна. А1 ще следи военния конфликт в Украйна и ще реагира спрямо неготово
развитие, за да може да помага на засегнатите клиенти да преминат през това изпитание с помощта на своите
услуги и дигиталните технологии.

Допълнително компанията ще насърчи събирането на дарения от служители, като подкрепи инициативата на
Фондация BCause и кампанията #ЗАДОБРОТО в полза на семействата от Украйна. За целта е създадена отделна
страница в дарителския сайт "Платформата" на Фондация BCause, където всички служители на А1 ще могат да
дарят избрана от тях сума.

А1 беше сред първите компании, които показаха своята съпричастност към жертвите от войната в Украйна и
телекомът ще продължи да използва технологиите, за да им помогне да преминат през тази безпрецедентна
ситуация, пише в съобщението. Малко след началото на военния конфликт клиентите на А1 в роуминг в Украйна
получиха безплатен интернет и мобилен интернет, а тези в България по 1000 международни минути, които важат
за 30 дни, но срокът може да бъде удължен, ако ситуацията го налага.

/ЦМ/

С помощта на Сдружение "Граждански инициативи - гр. Ловеч" и Община Ловеч в града са настанени над 90
украински граждани, бягащи от войната. Само тази нощ подслон е осигурен на 40 човека, от които половината са
жени, а останалите – деца. Те са настанени в двата големи хотела в Ловеч и в частни домове, съобщи за БТА
Весела Цанкова от сдружението. Тя добави, че се нуждаят от доброволци и женски дрехи.

На две деца е осигурена медицинска помощ от лекар, а един човек е посетил стоматолог, посочи Цанкова.

Предстои да бъде направена организация за децата. "Ще потърсим помощ от доброволци, които ще са
необходими от 10:00 до 12:00 часа и от 15:00 до 17:00 часа, за да организираме занимания по интереси на децата.
Целта е да имат нормален живот, докато обществената система ги обхване", каза Цанкова.

Осигурени са много дарения – козметични продукти, хигиенни материали, играчки. Необходими са обаче женски
дрехи от размер "М" нагоре, както и обувки, халати, домашни пантофи, тъй като много хора са дошли с два
комплекта дрехи.

Изпрани и сортирани по възраст и размер дрехи се приемат на адреса на Центъра за обществена подкрепа, каза
още Весела Цанкова и добави, че храна за бежанците е осигурена.

По думите й все още се чака регламентът за европейската закрила да влезе в сила в България. Затова хората не
се регистрират за международна закрила към настоящия момент.

/РМ/

В началото на март месец се проведе онлайн конференция на тема "Добри практики и подходи за закрила на
децата". Конференцията се организира от Фондация "Работилница за граждански инициативи" /ФРГИ/, в
партньорство с Държавната агенция за закрила на детето и Синдикат "Образование" към КТ "Подкрепа", като
заключително събитие по проект Strengthen, целящ изграждане на капацитета на професионалисти от сферите на
социалните услуги, образованието и полицията. Проектът е съфинансиран по програма "Права, равенство и
гражданство" на Европейския съюз.
Продължилата повече от 3 часа и половина конференция събра 94 представители на различни организации от
страната, които работят с деца. Фокус на срещата беше темата за добрите международни и български практики,
насочени към закрила на децата, жертви на насилие и възможните подходи и мерки за превенция на насилието
над деца.
Именно такива примери бяха споделени и обсъдени от панелистите в срещата – чуждестанни и български

Заглавие: Сдружение "Граждански инициативи" в Ловеч се нуждае от доброволци и дрехи за настаните от тях
украински граждани в града
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професионалисти от различните звена в системата за закрила на детето, които прилагат подход, основаващ се
върху силните страни на детето при подкрепа на жертви на насилие, както и ползват методи от възстановителното
правосъдие, за да решават семейни конфликти, които застрашават сигурността на детето.
Конференцията откри изпълнителният директор на ФРГИ, Илияна Николова. "Водени от разбирането за
важността от повишаване на знанията и умения, една гражданска организация, една държавна агенция и
един синдикат, събраха усилия в обща инициатива, целяща засиленото сътрудничество между различни
звена от националната система за закрила на детето, както и подобрено разбиране за дългосрочното
влияние на неблагоприятните детски преживявания върху живота на децата и младежите. Проведохме в
рамките на този наш общ проект 28 обучения, с които се опитахме да повишим ефективността на
системата за закрила на детето у нас и за промяна на обществените нагласи и изграждане на нулева
толерантност към насилието над деца."
Председателят на ДАЗД, д-р Елеонора Лилова, също сподели няколко думи с гостите: "Вярвам, че всички ще се
обединим около това, че трябва непрекъснато да се повишава капацитета на хората, които отглеждат,
образоват и се грижат за децата. Именно професионалистите, които работят с деца, както и учителите,
които ги подготвят, помагат да постигнем общата ни цел – да гарантираме благополучието и правото на
всяко дете да расте в семейна среда, да има нужния достъп до образование и до здравеопазване, и да расте
щастливо и подкрепено.".
Според Д-р Юлиян Петров, Председател, УС "Подкрепа", проведените срещи са помогнали на българските
учители да разберат, че не са сами, те могат да потърсят всички други институции, общински и държавни, когато
трябва да защитават дадено дете."
В дискусията за възможните бъдещи нужди и решения за превенция и закрила на деца в риск панелисти бяха
български и чуждестранни представители на институции, международни организации, гражданския сектор сред
които доц. Велина Тодорова, зам.-председател на Комитета за правата на детето на ООН, Заместник министъра
на образованието Мария Гайдарова, Джордж Николаидис от Института за детско здраве в Гърция, Делия Поп,
Директор на Фонд Мечтата на Таня, Швейцария, представители на УНИЦЕФ, ГДБОП, МОН и български
неправителствени организации ангажирани с темата – Фондация "Лъчезар Цоцорков", Институт за социални
дейности и практики, Сейфнет, "Надежда и домове за децата", клон България. 

Кампанията "Дарете за детство без насилие" е посветена на децата, жертви на насилие и се инициира по повод 8
март, Международен ден на жената. В нея искаме да съберем финансови средства за да продължим да помагаме
на тях и семействата им да разберат каква е нормалната среда, в която трябва да живеят, да излязат от кръга на
насилието в живота си и да продължат щастливо да се развиват. Кампанията се провежда в Platformata.bg в
рамките на инициативата на Фондация BCause за подкрепа на жени и деца, жертви на насилие.

Целта на кампанията е да съберем 5 000 лв., с които да продължим да осигуряваме спокойна среда и уважение
за децата, пострадали от насилие.

Подслон с приоритет деца, пострадали от насилие "Светлина" на Фондация Конкордия България е единствения
кризисен център в гр. София, който е специализиран само за деца с такива проблеми. Общото за повечето от тях е
това, че приемат насилието като начин на живот, нещо, което е напълно нормално да им се случва и което
заслужават. При нас те получават подслон, храна, дрехи, обувки, образователна и психологическа подкрепа;
включват се в арт занимания, спортни активности, посещения на културни забележителности, екскурзии.

"За да осъществяваме тези дейности се нуждаем от допълнително финансиране в размер на 60 000 лв. на година.
За това разчитаме на подкрепата на индивидуални и корпоративни дарители и финансиране по проекти", пишат от
фондацията

Източник: Днес бг

Доброволци и координатори на Фондация "Искам бебе" се ангажираха да окажат помощ на всички бременни жени
- бежанки от Украйна. "Получаваме огромна подкрепа от лекари от цялата страна от АГ-специалисти от инвитро
центровете, с които фондацията работи повече от 15 години", каза за радио "Добруджа", родената в Добрич
Радина Велчева. Тя е в основата на хуманитарната и здравна помощ, която организират за младите украинки.

Заглавие: Да дарим за "детство без насилие"
Дата: 09.03.2022 08:36
Медия: Pernik News

Заглавие: Радина Велчева: Украинките се надяват да родят децата си в родината, но се нуждаят от помощ сега
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Лекари от Варна, Бургас и София са се включили веднага в инициативата и то съвсем доброволно, без да искат
стотинка за работата си, добавя Радина Велчева. Има момиче, на което предстои вътреутробна операция, други
които се нуждаят от прегледи. "Огромен е приливът на съпричастност, нещо което не може да се изрази с думи",
споделя Радина. На младите жени се правят не само прегледи. Налага се да се правят изследвания и други
процедури.
Най-много записвания на нуждаещи се от помощ украинки има във Варна. Бежанците търсят и педиатрична
помощ. Радина Велчева призовава, за включване на лекари с тази специалност, от която имат нужда за децата си,
побегналите от войната в Украйна жени.
"Украинките са кристално чисти жени, много са изплашени и само плачат", разказва Велчева. Определено им
липсват мъжете които да са до тях в този съдбоносен момент, когато очакват дете.
Всички услуги са напълно безплатни, болница "Шейново" в София поема раждания. От "Искам бебе" са готови да
подадат ръка на всяка жена в очакване на рожба. Украинките, обаче се надяват да родят в родината си.
Майчинският им инстинкт работи и те знаят, че трябва да запазят плода в утробата си. Много са уплашени и не
могат спокойно да говорят, допълва Радина Велчева.
Можете да се свържете с Радина и нейните последователи, за да организират логистиката.
За контакти:
Радина Велчева: +359 88 552 9350
Еми Христозова: +359 88 243 0788
Валентина Иванова за Варна: +359 89 247 5790 

Бърз достъп до основни банкови услуги при облекчени ценови условия, включително откриване на сметка за
получаване на средства и дебитна карта, осигурява Райфайзенбанк (България) за бежанците от Украйна. С цел
подкрепа на бежанците от Украйна, търсещи спасение в България, откриваните от тях сметки в банката са
освободени от такси за откриване и месечна поддръжка. Украинските граждани няма да заплащат и такси за
трансакциите на банкомати на територията на страната, както и при плащане с дебитна карта на ПОС терминал.

Сметката за украинските граждани се открива с представяне на валиден международен паспорт и попълване на
стандартен комплект документи. В подкрепа на овладяването на хуманитарната криза от войната в Украйна
Райфайзенбанк стартира извънредно традиционната си дарителска кампания "Избери, за да помогнеш". С
набраните средства през платформата izberi.rbb.bg и дарения от банката и служителите, ще бъдат подкрепени
БЧК, Каритас България и Фондация "Х. Степич – Благотворителност за ЦИЕ" за осигуряването на подслон и
продукти от първа необходимост за украинските граждани у нас и в Украйна.

Всички дарения във валута, които клиентите на ОББ извършват към украинската организация на Червения кръст,
ще бъдат освободени от банкови такси до края на месец март.

Официалните сметки на украинския Червен кръст са публикувани на сайта на организацията: Donate – Товариство
Червоного Хреста України (redcross.org.ua) - Bank details.

Те се откроиха с иновативни технологични проекти в класната стая

Дигиталните технологии заемат все по-централно място в образователната система, като превръщат учебния
процес в интригуващо преживяване за учениците и предлагат повече възможности на педагозите да направят
уроците интересни и запомнящи се. Благодарение на новите програми и платформи, както и огромния избор от
онлайн ресурси, учениците стават по-ангажирани в обучението, а знанията им по-практически ориентирани. Това
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стана ясно от близо 120-те проекта от училища в малки и големи населени места в страната, които бяха получени в
конкурса на А1 "Дигитално училище на България".

Седем училища се откроиха и заслужено получиха приза "Дигитални отличници на България". Победителите в
конкурса демонстрираха успешни практики в дигитализацията на образованието, споделиха иновативни идеи за
обучение и разказаха как правят процеса на преподаване възможно най-интригуващ.

В категория "Дигитален урок" първите места заеха Природо-математическа гимназия "Яне Сандански" от град
Гоце Делчев и Средно училище "Отец Паисий" от град Кърджали.

С най-добър дигитален проект се отличиха Професионална държавна търговска гимназия "Димитър
Хадживасилев" в Свищов и 81-во Oсновно училище "Виктор Юго" от София.

В направление "Дигитална организация на преподаването" отлично се представиха Профилирана гимназия
"Христо Ботев" от град Дупница и варненското Основно училище "Петко Рачев Славейков".

Специалната награда в категория Иновативна идея отиде при софийската Частна професионална гимназия по
дигитални науки "СофтУни Светлина".

Използването на образователни платформи като Geobra, Padlet, Bookcreator, Worldwall, LearningApps или онлайн
инструменти на Google са само част от включените в проектите платформи. Други демонстрират внедряването на
нови технологични инструменти в класните стаи, които да улеснят учителите и да направят процеса на обучение по-
ефективен и интересен за учениците. Начинът на преподаване също се променя, като благодарение на
технологиите някои от училищата-победители показаха как интегрират различни методи и подходи, които
предизвикват децата да вземат участие в обучителния процес. Учителите подбират образователни приложения за
деца, които покриват широк спектър от предмети за различни нива и стилове на обучение.

Първото издание на конкурса на А1 "Дигитално училище на България" се проведе в партньорство с фондация
"Заедно в час" и с подкрепата на Министерството на образованието и науката и регионалните управления на
образованието. Целта на програмата бе да отличи училищата, които въвеждат и прилагат на практика дигитални
методи и инструменти за обучение. Изключително улеснения процес на кандидатстване чрез попълване на кратка
апликационна форма на сайта на конкурса доведе над 120 участника от близо 20 области.

Всички проекти бяха оценявани и селектирани от експертно жури с доказан опит в областта на образованието,
иновациите и дигиталните технологии. Макар задачата пред тях да се оказа предизвикателна заради многото
добри проекти, членовете на журито успяха да отличат първенците чрез прецизна методология и ясно заложени
критерии.

Туристическо дружество "Насам-натам" има петгодишен опит при почистване и маркиране на туристически
маршрути. С помощта на стотици доброволци и дарители вече са почистени и маркирани над 180 пешеходни
маршрута с дължина около 1800 км. 
В началото на месец март ТД "Насам натам" съвместно с Клуб Планиландия стартираха дейностите си за 2022 г.
по реализирането на Стратегията за развитие на пешеходния туризъм – "Странджа – достъпна за всеки".
Изготвената през 2021 г. стратегия бързо добива популярност. През изминалата година бяха организирани и
проведени 8 събития за почистване и маркиране на туристически маршрути от доброволци. Стратегията отразява
цялостно всички аспекти от развитието на пешеходния, културния и природосъобразен туризъм в Странджа.
Основното в стратегията е изграждане на нови и възстановяване на съществуващи пешеходни маршрути,
маркирането им и поставяне на указателни табели и информационни табла. Целта е маршрутите да свързват
всички населени места в Странджа. Освен това чрез тях всеки турист ще може лесно и безопасно сам да стигне до
най-известните природни и културни забележителности. Всичко това се прави с минимално вмешателство в
природата на природния парк, без да се нарушават местообитанията на растителните и животински видове. 
Освен тази нелека задача неуморните доброволци от дружеството са си поставили за цел да обърнат внимание и
да потърсят съдействие от държавните институции към наболелите проблеми в областта на туризма и природата в
Странджа. Такива са пътната мрежа, обособяване на подходящи места за паркиране, справяне с
нерегламентираните сметища, навлизане на МПС в парка, въвеждане на ясни правила при ползването на ловните
и горски територии и други. 
В периода от 3-ти до 6-и март 15 доброволци избраха да се включат в първото за годината събитие по Почистване
и маркиране на туристическите пътеки. Вече са проходими още два пешеходни маршрута, с което всички пътеки
около селата Бръшлян, Стоилово, водопад Докузак и гр.Малко Търново са готови да посрещнат туристи. Поставени
са и указателни табели, които указват посоката, времето и разстоянието между обектите. С това обновените и
новосъздадени маршрути в Странджа вече са над 300 км. Всички дейности се извършват изцяло от доброволци, а

Заглавие: Проведе се първото за годината събитие за почистване и маркиране на туристически маршрути в
Странджа
Дата: 09.03.2022 23:55
Медия: Информационен портал за неправителствените организации
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осигуряването на средствата за материали, табели и табла е с помощта на дарители. В края на 2021 г. ТД "Насам-
натам" спечели финансиране по проект към Обществен борд на Telus International България, което почти напълно
обезпечи финансово тази част от стратегията. 
Повече информация за нашата дейност може да намерите на сайта http://td-nasamnatam.com, фейсбук страниците
на ТД "Насам-натам" и Клуб "Планиландия", както и в групата "Странджа – достъпна за всеки" 
Всеки, който проявява интерес към дейността на ТД "Насам-натам" и клуб "Планиландия" и иска да помогне с труд,
средства, популяризиране или друга форма на партньорство, може да се свърже с организаторите: 
e-mail: td.nasamnatam@yahoo.com 
Димо Колев – тел.: 0898 632446 
Димитър Митев – тел.: 0878 122332 

Малкият Емо от Варна се нуждае спешно от нашата подкрепа за операция, съобщи за Varna24.bg майката на
момченцето Силвия Емилова. Публикуваме споделеното от нея в страницата "Бъдеще за Емилиян" във фейсбук:
"Здравейте,мили сърчица, ангели на Емо!
Получихме проформа-фактурата за предстоящата операция на нашият герой!Сумата, нужна за неговия билет е
17300 евро! По сметката на Емо към днешната дата има 8214.77лв.
Нужната сума,която ни е необходима спешно за операцията е 25621 лв. 
С много болка пиша този пост, с много притеснение, надежда и вяра, че доброто ще победи!
3 години по този път, Вие, нашата упора, не оставихте Емо! Той стигна много далеч! Вярвам, че няма да го
загърбите точно сега, в края на неговата болест!Остана мъничко, много малко, но и много тежко за него! Той вярва
във Вас!Вярва, че най накрая вижда своята гара на хоризонта! Така чакана.....с такъв силен копнеж! Това смело
дете стигна твърде далеч благодарение на всички Вас! Искам да Ви призова, в името на нашият герой,в името на
всичко свято,да застанем заедно,ръка в ръка,рамо до рамо и да му помогнем! Да го заведем всички, заедно до
крайният успех и да чуем думите, така очаквани-УСПЯХМЕ! ЕМО Е ЗДРАВ!
Той го заслужава! Бори се, повече от всяко едно обикновенно дете! Мечтае за тези думи! Мечтае за едно щастливо
детство! Мечтае да бъде здрав! Мечтите се сбъдват и ние можем да му ги сбъднем!
Със сълзи в очите Ви моля, не го изоставяйте! Помогнете му, както досега! Винаги сме успявали! Хайде да успеем
и на финала и вземем купата с гордо вдигната глава! Да го направим за Емо! Господ да е с него!"
Повече може да научите от страницата във фейсбук.
Може да дарите по следните начини:
Дарителска сметка в банка ДСК с IBAN:
BG48STSA93000026548514
BIC:STSABGSF
С титуляр Емилиян Стефанов
PayPal:silviaronkova4@gmail.com 

И тази година Националният дарителски фонд "13 века България" ще награди трима автори на възраст до 35
години за най-добър къс разказ. Конкурсът е в памет на писателя Рашко Сугарев. Срокът за представяне на
творбите е 31 март, припомнят от НДФ.

Призът е посветен на Рашко Сугарев неслучайно – той е бил признат майстор в краткия жанр, а неговият съратник
и член на журито Георги Величков го определя като "пришелец от друга планета".

Наградата по традиция се връчва на 23 април – Световният ден на книгата, авторското право и четящите хора.
Всяка година трима лауреати получават отличието, наградният фонд за което се осигурява от НДФ "13 века
България".

В журито дълги години неизменно присъстват близките приятели на Рашко Сугарев: Димитър Коруджиев
(председател), Георги Величков и Любен Петков (заменен след кончината си от Теодора Димова). Към тях се
присъединява и Деян Енев.

Наградата "Рашко Сугарев" е част от активната политика на НДФ "13 века България" за подкрепа на младите хора.
През изминалите двадесет и четири години са отличени над 75 автори. Сред тях са вече утвърдени имена като
Алек Попов, Георги Господинов, Йордан Ефтимов, Ангел Игов, Борис Минков, Оля Стоянова, Силвия Томова, Андон
Стайков, Александър Шпатов, Антон Терзиев, Владимир Полеганов, Яница Радева, Росен Карамфилов, Йордан Д.

Заглавие: Малкият Емо от Варна отново се нуждае от нашата подкрепа
Дата: 10.03.2022 10:20
Медия: Варна 24

Заглавие: Наградата на НДФ "13 века България" за къс разказ "Рашко Сугарев" ще бъде връчена за двадесет
и пети пореден път на 23 април
Дата: 10.03.2022 11:08
Медия: Българска телеграфна агенция
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Радичков.

Освен честта да бъдат предпочетени от именито жури, лауреатите ще получат почетни грамоти и финансов стимул
(първа награда – парично покритие от 700 лв., втора награда – 500 лв., трета награда – 400 лв.).

"Ако сте млади автори до 35 години и имате публикувани разкази, изпратете до 31 март 2022 г. вашите творби в пет
екземпляра на хартиен носител, с информация къде и кога са публикувани, кратка автобиография и телефон за
връзка, на адрес: София 1421, кв. Лозенец, пл. "Проф. Васил Геров" №1, НДФ "13 века България", За конкурса
"Рашко Сугарев". При допълнителни въпроси, се обръщайте към Иван Стефанов, експерт "Издателски проекти",
телефон.: 089 623 9942", съобщават от екипа на НДФ.

/ХТ/

Космически лагер за ученици Space Camp Turkey. Снимка: Център за творческо обучение

Патрон на програмататази година е Татяна Иванова, отличена сред достойните българи на "24 часа"

Срокът за кандидатстване по престижната международна програма за ученици Space Camp Turkey се удължава
до 20 март 2022 г., съобщиха от Центъра за творческо обучение, който вече 13 години е координатор на
програмата за цяла България. Новата крайна дата ще даде възможност на още повече ученици да изпратят своите
есета за участие в конкурса и да се състезават за допълнителни стипендии, благодарение на нови спонсори сред
общините и партньорските училища, уточнява БТА.

В инициативата вече се включиха няколко български общини, сред които са Русе, Силистра, Козлодуй и Казанлък.
Те ще предоставят на избрани ученици стипендии за участие в лагера по модела на Американската космическа
агенция NASA. Центърът за творческо обучение ще предостави по една стипендия на всяка партньорска община.
Своето желание да спонсорират участниците вече са заявили фондацията "Лекови", фондацията "Лъчезар
Цоцорков", куриерската фирма Еконт и други. Всеки, желаещ да се включи в партньорската програма на Space
Camp, може да се свърже с представител на центъра и да заяви своя интерес.

"С откриването на нови възможности за още спонсорства ще дадем шанс на повече ученици от 11 до 15-годишна
възраст да се класират за участие и стипендия за космическия лагер в град Измир, Турция, през това лято.
Вярваме, че за поредна година те ще представят страната ни достойно и ще се върнат не само с отличия, но и
заредени с много знания и умения, които ще са им от огромна полза в бъдеще", каза Мирослава Димитрова -
координатор на програмата.

Патрон на програмата тази година ще бъде 19-годишната Татяна Иванова, чиято амбиция е да стане първата
жена космонавт от България. Тя бе отличена в кампанията на "24 часа" "Достойните българи". Едва на 15 години
Татяна печели своето място сред участниците в космически лагер в Турция и споделя, че това е била една от най-
важните стъпки към постигане на мечтата й. Била е и член на журито в програмата, а днес тя е и единствената
българка сред 250 участници от цял свят, приета в програма без аналог за кандидат-астронавти, организирана от
Международния институт по космически науки и Project PoSSUM в партньорство с двата космически университета в
САЩ.

Всеки ученик, който желае да последва примера на Татяна Иванова, може да го направи, като попълни
формуляра за участие в конкурса - https://spacecamp.cct.bg/.

На 12 април - на Международния ден на авиацията и космонавтиката, ще бъдат обявени стипендиантите и всички
класирали се за участие в звездната програма през тази година.

Координатор на програмата Space Camp Turkey за цяла България е Центърът за творческо обучение, като
партньорството продължава вече 13 години. До момента има над 1000 участвали български ученици, над 34-ма
медалисти от състезания в Space Camp Turkey и над 300 раздадени стипендии за участници в програмата.

Заглавие: До 20 март се удължава се срокът за кандидатстване на ученици за космическия лагер Space Camp
Turkey
Дата: 10.03.2022 13:37
Медия: 24 Часа

Заглавие: "Светът на Мария" на 10 - 10 години надежда
Дата: 10.03.2022 14:33
Медия: Българска телеграфна агенция
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Да можеш да си направиш сандвич, да стигнеш от вкъщи до работата сам, да опаковаш подарък за някого, да
разпределяш задачите си през деня… Всичко това звучи лесно, обичайно, естествено. За много от нас е така, но за
хората с интелектуални затруднения тези неща могат да бъдат огромно изпитание.

Това са хора, често скрити от обществото. Семействата им живеят с много трудности, стигма и без надежда.
Самите хора в повечето случаи са затворени зад вратите на дома си и не могат да развиват потенциала, който
носят.

Именно това се заема да промени преди 10 години фондация "Светът на Мария" – да развива уменията на
младежи с интелектуални затруднения, за да могат те да работят, да общуват, да бъдат самостоятелни и в крайна
сметка – да водят пълноценен живот.

"Вярваме, че хората с интелектуални затруднения имат своето място в обществото. Самото общество обаче също
трябва да бъде подкрепено, за да открие възможностите за тяхното интегриране и радостта от общуването с тях" –
споделя директорът на фондацията Миряна Сирийски пред БТА по повод годишнината.

Историята

Фондация "Светът на Мария" е учредена през 2012 г. от семейството на Мария - млада жена с интелектуално
затруднение, за да променя живота на самата Мария, но и на други млади хора с интелектуални затруднения и
техните семейства. През годините близките й минават през трудността и желанието да намерят място, подходящо
за нея, което тя да посещава ежедневно и да учи нови неща. Услугите, които тогава съществуват, не са достатъчно
експертни, Мария практически не се развива и те решават сами да се заемат със задачата да направят модерно,
професионално и приветливо място за хора с интелектуални затруднения, като изберат и най-подходящата
методика за организиране на дейността му.

След много посещения на основателите и екипа в различни сходни услуги в Европа и САЩ, през 2013 г. започва
дейност иновативният по рода си Дневен център "Светове" за развитие на трудови умения у младежите с
интелектуални затруднения. Те се учат на основни трудови, социални и житейски умения – да готвят, чистят, перат,
гладят, а в арт ателиетата имат възможност и да изработват различни сувенири. Ключово в процеса остава
разбирането, че хората с интелектуални затруднения имат като всички нас дефицити, но и потенциал, който трябва
да бъде открит и развиван. Тогава вече са полезни за себе си и за другите. Относително скоро, с подкрепата на
трудотерапевти и социални работници стават доста сръчни и започват да изработват ароматни сапуни,
великденски и коледни украси, книгоразделители, мартеници…Тогава в ателиетата и програмите участват 10 души,
сега вече са 40.

Хората в екипа се обучават в най-високите професионални стандарти в областта на подкрепата на хората със
затруднения. Социалната услуга е сертифицирана и подкрепена като модел и услуга от Столична община.

Мога да работя

През 2014 г. към Дневен център "Светове" започва работа и първото Защитено кафене, в което сервитьори са
младежите от дневния център и те предлагат на посетителите на кафенето напитки и закуски, приготвени в
ателието по готварство. В квартала се усеща аромат на домашни сладки, а съседите се отбиват за лимонада и
влизат по-често в самия център – така научават повече за проблемите, но и за възможностите на хората с
интелектуални затруднения и техният свят става по-близък до този на останалите.

От 2015 г. стартира и програмата за подкрепена заетост. Зад този на пръв поглед сложен израз стои
възможността младежите да започнат работа, с подкрепата на наставник. Тази работа трябва да е съобразена с
техните възможности и умения и с времето те да започнат да водят по-самостоятелен живот, да бъдат истински
участници на трудовия пазар. В тази програма към момента има 13 души. Вили е първата, назначена на работа в
кухнята на хотел "Новотел Акорд", която от 2015 г. работи там и по мнението на работодателите е много добър
служител.

След нея и други младежи – Надежда, Александър, Калин, Радослав, Светла, Симеон, Огнян, Виктор. Те започват
работа в кухните на ресторанти и заведения, помагат в административно-техническа работа и почистване, работят
и като хигиенисти.

Тръгването на работа е огромна стъпка към тяхната самостоятелност и доза спокойствие за близките им, чиято
голяма болка, наред с всички останали трудности, остава мисълта, че детето им е напълно зависимо и няма
бъдеще.

И мога да общувам

Фондацията променя именно тази перспектива. Младежите започват да се включват като доброволци в различни
дейности на организации и институции - така разширяват своите умения и да общуват в реална среда. "Преди
пандемията участвахме като доброволци при реализацията на редица фестивали като София филм фест,
Киномания, Европейски музикален фестивал и др. В периода на COVID реализираме и индивидуални трудови
практики, като тази на Вяра, която успешно подпомага дейността на Музейко и всеки понеделник дезинфекцира



маси и уреди в музея, подготвяйки ги за заниманията с посетителите, или като на Александра, която се учи да
почиства офис и на която предстои да започне своята работа на договор" – дава пример Миряна.

Фондацията не спира да търси възможности за развитие на хората и през 2016 г. създава социалното
предприятие "Бон апети", което предоставя кетъринг за събития. В него работят трима младежи и с подкрепата на
шеф готвач приготвят вкусна храна за семейни и корпоративни събития.

Наред с развитието на трудови и житейски умения екипът прави достъпни редица други аспекти, доскоро
немислими за младежите като възможности: адаптира прожекции с дублаж на филми за хората с интелектуални
затруднения, които не могат да четат субтитри, издава лесни за разбиране книги и пътеводители, насърчава
младежите да изговорят емоциите си, да отстояват мнение и да се застъпват за своите права.

Екипът реагира бързо и на промените, наложени от COVID пандемията – организира онлайн занимания за
младежите, помага им да структурират деня си, прави възможно изработването на сувенири вкъщи, учи ги да
готвят, среща ги с интересни хора от света на изкуството – и изобщо държи ги будни и им дава чувство за
предвидимост и сигурност в едно хаотично и тревожно време.

Гласът ни се чува

Ключово място в работата на фондацията за тези 10 години има и застъпничеството и експертното участие при
разработване на политики и нормативни документи за хората с увреждания на национално и общинско ниво.
"Активно участвахме с предложения за промени в законодателството, а при създаването на новия Закон за
социалните услуги предложихме въвеждането на нова социална услуга "Подкрепа за придобиване на трудови
умения", с която подкрепата за трудовата реализация да стане дейност, предоставяна из цялата страна. Работим
и за преодоляване на редица ограничения и затруднения при достъпа до социални услуги за хората с
интелектуални затруднения и за намаляване на бюрокрацията и усложненията при достъпа до подкрепа пред
техните семейства. Продължаваме да се борим за промени в ТЕЛК системата и за насърчаване и улесняване
развитието на социалните услуги в Столична община" – изброява застъпническите дейности на фондацията
Миряна Сирийски.

Какво предстои

Най-новият проект на Фондацията е създаването на трудовия център "Учебна кухня". Столична община предоставя
за безвъзмездно ползване помещения за учебна кухня, а с подкрепата на редица дарители (Лайънс клуб
"Витоша", "Еврохолд", посолство на Франция, "Джонсън и Джонсън" и др.), частни лица и проекти към Фонд
"Социална закрила" помещенията са ремонтирани и оборудвани. В тази учебната кухня младежите се упражняват
в приготвяне на храна, правят и вкусни меденки с декорация. В трудовия център се реализират и програми по
градинарство, общо почистване и пакетиране, предстои да се развие и програма за битови дейности – пране и
гладене на работно облекло. Центърът планира да оказва подкрепа на поне 30 младежи с интелектуални
затруднения.

За тези 10 години в програмите и дейностите на Фондацията се включват 50 души с интелектуални затруднения,
като трима от тях напускат Центъра, за да се реализират без да се нуждаят от чужда подкрепа, 13 са младежите,
които работят с подкрепена заетост, а други 20 младежи участват в трудова практика.

Така за 10 години Павел, Светла, Вили, Боряна, Росен и всички останали момичета и момчета, които посещават
центъра, вече имат мечти, работа, приятели. А "Светът на Мария" е все повече част от останалия свят.

Репортер - София Господинова

Оператор - Красимир Михайлов

Монтаж - Теодора Хиндалова-Стоянова

Българският бизнес откликна на нуждите на пристигащите у нас украински емигранти. Освен готовността да
приеме на работа, тези от тях, които имат желание да останат в България, други компании пък предлагат и
облекчения за ползването на техните услуги. Така те изразиха своята съпричастност към съдбата на хората от тази
страна, нуждаещи се от подкрепа в трудния за тях момент.

ОББ освобождава от такси всички преводи към украинския Червен кръст

Всички дарения във валута, които клиентите на Обединена българска банка, част от белгийската финансова група

Заглавие: Банки и телекоми с облекчения за ползването на техните услуги
Дата: 10.03.2022 14:44
Медия: Банкеръ

https://www.banker.bg/upravlenie-i-biznes/read/banki-i-telekomi-s-oblekcheniia-za-polzvaneto-na-tehnite-uslugi


KBC, извършват към украинската организация на Червения кръст, ще бъдат освободени от банкови такси до края
на месец март, съобщиха от кредитната институция.

ББР подпомага кампанията на БЧК за пострадалите от конфликта в Украйна

"Българска банка за развитие" АД ще подпомогне кампанията на Българския Червен кръст и неговата
хуманитарна мисия със сумата от 50 хил. лева, с която ще бъдат подкрепени бежанците от военния конфликт в
Украйна.

Дарените средства ще бъдат насочени основно за покриването на разходи за пребиваване у нас на потърсилите
убежище, голяма част от които са майки с деца и възрастни хора.

Allianz осигурява до 12.5 млн. евро хуманитарна помощ

От немската Allianz SE обявиха, че ще дарят десет милиона евро в подкрепа на Украйна. 
Чрез специално разработена дарителска платформа, "Алианц" дава възможност и на своите служители да се
включат. Компанията се ангажира да удвои събраната сума в размер до 2.5 милиона евро.

"Райфайзенбанк" подкрепя бежанците от Украйна с бърз достъп до услуги

Бърз достъп до основни банкови услуги при облекчени ценови условия, включително откриване на сметка за
получаване на средства и дебитна карта, осигурява "Райфайзенбанк (България)" за бежанците от Украйна,
съобщиха от кредитната институция.

За да подкрепи на бежанците от Украйна, търсещи спасение в България, откриването на сметки от тях в банката
са освободени от такси за откриване и месечна поддръжка. Украинските граждани няма да заплащат и такси за
транзакциите на банкомати на територията на страната, както и плащането с дебитна карта на ПОС терминал.
Сметката за украинските граждани се открива с представяне на валиден международен паспорт и попълване на
стандартен комплект документи.

В подкрепа на овладяването на хуманитарната криза от войната в Украйна "Райфайзенбанк" започва извънредно
традиционната си дарителска кампания "Избери, за да помогнеш". С набраните средства през платформата
izberi.rbb.bg и дарения от банката и служителите, ще бъдат подкрепени БЧК, "Каритас България" и Фондация "Х.
Степич - Благотворителност за ЦИЕ" за осигуряването на подслон и продукти от първа необходимост за
украинските граждани у нас и в Украйна.

Телекомите у нас също се включиха в кампанията за подкрепа на пристигналите у нас украински граждани.

A1 ще дари карти с мобилен интернет на бежанци от Украйна

От доставчика на дигитални услуги и телекомуникационни решения в България - А1, съобщиха че ще дари
предплатени карти с мобилен интернет на бежанци от Украйна. Компанията ще предостави карти на украинското
посолство в София и на Столична община, които двете организации ще разпространят сред желаещите, за да
могат да останат във връзка със своите близки както в България, така и в Украйна.

От А1 допълват, че ще следят военния конфликт в Украйна и ще реагират спрямо неговото развитие, за да може да
се помага на засегнатите клиенти да преминат през това изпитание с помощта на своите услуги и дигиталните
технологии.

Допълнително компанията ще насърчи събирането на дарения от служители, като подкрепи инициативата на
Фондация BCause и кампанията #ЗАДОБРОТО в полза на семействата от Украйна. За целта е създадена отделна
страница в дарителския сайт "Платформата" на Фондация BCause, където всички служители на А1 ще могат да
дарят избрана от тях сума.

А1 беше сред първите компании, които показаха своята съпричастност към жертвите от войната в Украйна и
телекомът ще продължи да използва технологиите, за да им помогне да преминат през тази безпрецедентна
ситуация. Малко след началото на военния конфликт клиентите на А1 в роуминг в Украйна получиха безплатен
интернет и мобилен интернет, а тези в България по 1000 международни минути, които важат за 30 дни, но срокът
може да бъде удължен, ако ситуацията го налага.

Vivacom прави международните разговори до Украйна безплатни

В знак на солидарност с украинския народ и като израз на желанието да се направим общуването на
потребителите с техните семейства и близки по-лесно, Vivacom /Yettel, новият бранд на PPF Telecom Group/,
предоставя безплатни международни разговори от България към Украйна както в мобилната си мрежа, така и във
фиксираната. Повикванията няма да бъдат таксувани независимо дали са към мобилни или стационарни номера
в Украйна до 10 март.

Банките ще могат да откриват сметки на украински граждани в България по улеснен механизъм

Подготвя се механизъм за улеснено откриване на банкови сметки на украински граждани, които са поискали
статут на временна закрила в България по силата на европейската Директива за временна закрила. За това



разговаряха вицепремиерите Асен Василев и Калина Константинова с представители на Асоциация на банките в
България и на БНБ.

Била е дискутирана и възможността за теглене и разплащане от украински граждани с дебитни и кредитни
банкови карти в България. Според банките, в момента украинските граждани могат да теглят у нас левове от
своите дебитни и кредитни карти "Виза" и "Мастъркард". Сумите, които могат да бъдат теглени, са в рамките на
определените от съответните украински банки лимити и до изчерпване на гаранционния лимит на съответната
украинска банка. Също така, украинците могат да се разплащат за стоки и услуги у нас през ПОС-терминали.

Що се отнася до възможностите за обмен и изкупуване на украински валута, към момента нито една от държавите
от ЕС не изкупува такава валута. По този въпрос се очаква постигне на общоевропейско решение на ниво
Европейска централна банка.

Бюрото на Европейския парламент в България организира уебинара "Възможности за европейско
финансиране за младежи и младежки организации" на 17 март 2022 г., четвъртък, от 12.00 до 13.30 ч., за да
представи някои от възможностите за кандидатстване по европейски проекти и програми за младежи и
младежки организации.
В събитието ще вземат участие Анжелина Христова и Михаил Лалов от Центъра за развитие на човешките ресурси,
които ще представят Програма Еразъм+ и Европейският корпус за солидарност, Пенка Цветкова от Фондация
"Бикоуз в помощ на благотворителността", която ще обясни какво представлява програмата "Еразъм за млади
предприемачи" и Йелена Магермейн от Европейската комисия, която ще запознае присъстващите с най-важните
цели и направления на Програмата "Граждани, равенство, права и ценности" (CERV).
Уебинарът е предназначен за членовете на общността "Заедно за ЕС", но е отворен за всеки, който се интересува
от обсъжданите теми.
Регистрацията е задължителна и отворена до 16 март 2022 г. на следния линк:
https://together.europarl.europa.eu/event/2022-03-17-694/register
Събитието ще се проведе единствено в Zoom, като ще протече на български език със симултанен превод от/на
английски език. Публиката ще може да задава въпроси към участниците устно или писмено през чата на Zoom.
.
Програма на уебинара "Възможности за европейско финансиране за младежи и младежки организации" (pdf
298KB)
Регистрация за уебинара "Възможности за европейско финансиране за младежи и младежки организации". 

Служителите на Ситибанк дариха 7000 лв. за спешна помощ за пострадали от войната в Украйна. Дарението се
осъществява с помощта на фондация BCause. Със средствата ще бъдат купени храна, санитарни материали и
всичко, от което имат нужда майки и деца, пристигнали в България. Подкрепата е и за Детския център в
Ситуационен център "Отворени Врати", София, създаден от Фондация "За Доброто" и SoftUni.

Детският кризисен център е наречен "Центр за дитячi посмiшки" - "Център за детски усмивки". Много майки с деца
са потърсили убежище в България без съпрузите си, които са останали да защитават Украйна. Тук, в Детския
център, те могат да оставят детето за кратко и да се погрижат за належащите въпроси.

Кремена Kънева споделя: "Днес през центъра преминаха повече от 20 дечица, на които беше осигурена почасова
грижа и много, много игра. Аз наблюдавах внимателно тези деца. Някои влизаха с подпухнали от плач, зачерени и
подути очички и малко по-късно се смееха, игареха и не искаха да си тръгват. Дали има смисъл от всичко това? Аз
знам. Вероятно и вие."

С децата работят Лера (Валерия) и Деяна - 19 годишни момичета, избягали към България след училище с една
раница на гърба. Двете работят в детския център по 12 часа на ден. Бащите им са родени в България. "Нашата
първа родина е България. Тук са нашите корени", казва Лера.

Ситуационен Център Отворени Врати: https://www.facebook.com/SituationalCenterOpenDoors

Благодарим на служителите на Ситибанк за дарението!

Заглавие: Уебинар "Възможности за европейско финансиране за младежи и младежки организации" на 17 март
Дата: 10.03.2022 23:55
Медия: Информационен портал за неправителствените организации

Заглавие: Служителите на Ситибанк дариха 7000 лв. за спешна помощ за пострадали от войната в Украйна
Дата: 11.03.2022 10:01
Медия: BCause

https://www.ngobg.info/bg/news/125762-%D1%83%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80-%D0%B2%D1%8A%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0-%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%B8-%D0%B8-%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4.html
https://bcause.bg/daritelstvo/news-giving/782-sluzhitelite-na-sitibank-darika-7000-lv-za-speshna-pomosht-za-postradali-ot-voinata-v-ukraina.html


Ако и вие искате да помогнете, подкрепете финансово каузата с онлайн дарение в Платформата.бг или се
свържете с нас за съвет и съдействие.

Над 1500 лв. бяха събрани по време на инициативата "С цвете в ръка срещу репродуктивните проблеми",
организирана от Ротаракт клуб - Велико Търново и фондация "Искам бебе". По традицията кампанията се проведе
на 7 и 8 март в центъра на старата столица.

Щастливи сме, че тази година бяхме свидетели на голям интерес към нашата инициатива и затова отчитаме
чудесни резултати, казват младежите от Ротаракт. За четвърта поредна година те увличат стотици великотърновци
да дарят по 5 лева, като срещу това получат цвете.

Събраната сума ще бъде дарена изцяло на фондация "Искам бебе" и ще бъде оползотворена за сбъдването на
мечтата за рожба на местна двойка. Семейството, което ще получи средствата, ще бъде избрано чрез жребий.

КОМПАНИИ И ОРГАНИЗАЦИИ ИЗВЪН БДФ -
(БРОЙ НОВИНИ: 43)

Средствата са предназначени за осигуряване на хуманитарна помощ на нуждаещите се

Атомната централа в Козлодуй се присъединява към инициативата на Българския червен кръст за набиране на
средства за пострадалите от военния конфликт в Украйна. АЕЦ "Козлодуй" дарява 100 000 лева, предназначени за
осигуряване на хуманитарна помощ на нуждаещите се.

Кремена Кунева от Фондация "За доброто" говори пред Радио София за това, как да избираме и насочваме
помощта си към Украйна в тези трудни дни.

"Нито една организация реално не е съвсем подготвена с изградена структура, която да обхване този хаос на
войната", каза Кунева и поясни, че много от тези въпроси се решават в движение, както и че има много
организации, които се занимават с това нещо.

По думите й, в момента се изгражда ситуационен център "Отворени врати за Украйна", който е с изцяло готова
стратегическа концепция, която може да отговори към настоящия момент на 90 % на тези въпроси. Идеята за
центъра е на украинския гражданин Андрей Николов, който е мениджър на IT компания в България.

На площ от 3000 кв. м. е изграден ситуационният център, като в него има и детски център, в който децата биват
занимавани.

Организираното от Николов координационно звено, по думите на Кунева се занимава с транспорт на майките с
деца, тяхното настаняване, идентификация, хуманитарна помощ и комуникации.

"Тук пристигат бежанците и доброволците и хуманитарната помощ и оттам нататък по координация на съответните
звена биват предоставени всички възможни услуги", каза Кунева.

Заглавие: Ротаракт и "Искам бебе" събраха над 1500 лв. за двойка с репродуктивни проблеми
Дата: 11.03.2022 14:09
Медия: RegNews.NET

Заглавие: АЕЦ Козлодуй дарява 100 000 лева за бежанците от Украйна
Дата: 04.03.2022 14:46
Медия: Инсмаркет

Заглавие: Ситуационен център "Отворени врати за Украйна" и Фондация "За доброто" помагат на бежанци от
Украйна
Дата: 04.03.2022 16:58
Медия: Радио София

https://www.regnews.net/news/16470005897933/rotarakt-i-iskam-bebe-sabraha-nad-1500-lv-za-dvoyka-s-reproduktivni-problemi
http://insmarket.bg/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/%D0%90%D0%95%D0%A6-%D0%9A%D0%BE%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%B9-%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B2%D0%B0-100-000-%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%B1%D0%B5%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BE%D1%82-%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B0_l.a_at.1_i.473809.html
https://bnr.bg/sofia/post/101610880/situacionen-centar-otvoreni-vrati-za-ukraina-i-fondacia-za-dobroto-pomagat-na-bejanci-ot-ukraina


Ситуационният център е открит на 03.03.2022 г. и работи всеки ден от седмицата от 10:00 ч. до 20:00 ч. По думите
й, необходимостта от хуманитарна помощ е трудна за дългосрочно планиране и всяка вечер ще се публикува
списък за нуждите на всички звена, като този списък ще бъде публикуван на страницата на Фондация "За доброто",
както и в групата "Проект за доброто", а когато бъде направена страницата на ситуационния център,
информацията ще фигурира и там.

Тя допълни, че се приемат всякакви дарения и има огромна нужда от доброволци, а ако нещо е закупено ново е
добре касовите бележки също да се оставят, за да може при нужда вещите да се разменят.

Кунева се обърна с призив към хората и за финансова подкрепа, "защото това, което се задава ще изисква
огромен финансов ресурс".

Още подробности можете да чуете в звуковия файл.

Инициативата свързва българи и чужденци, които предоставят подслон, транспорт, продукти и услуги, с
украинци, бягащи от войната

Създадена в края на миналата седмица, за кратко време платформата "България за Украйна – BG4UA" вече
може да подкрепи над 6000 украински бежанци, като свързва и посредничи с дарители и доброволци. Екипът тук
намира възможности за настаняване, транспорт и второстепенна помощ под формата на дрехи, основни храни,
SIM карти, финансови средства и директна консултация с юристи, преводачи, психолози и други специалисти. Към
момента организацията държи контакт с над 400 бежанци от Украйна, потърсили подкрепа при евакуация. 300
души очакват подкрепа за осигуряване на свой временен дом в страната, а 70 са настанени в София, Варна и
Бургас.
Зад инициативата стоят група ентусиасти от стартъп и IT бизнеса в България, организирани от Елина Желева и
Макс Гурвиц.
Екипът на "България за Украйна – BG4UA" проследява пътуването на украинците от момента, в който потърсят
съдействие за евакуация, до пристигането им у нас. Организацията преговаря активно с правителството и бизнеса
за създаване на високотехнологична платформа, която интегрира и следващите стъпки по намиране на работа и
работен статут за бежанците, оставащи в България. Целта е осигуряването на устойчива подкрепа на украинските
граждани в нужда чрез консолидиране и опростяване на процесите.
Очакванията на инициаторите на платформата е вълната от украински бежанци да нарасне в краткосрочен план.
"България за Украйна – BG4UA" продължава да набира парични средства – физически лица и компании, които
предоставят жилищен фонд за настаняване или друг вид помощ. Повече информация за възможните начини за
подкрепа е достъпна в сайта на платформата.
Партньори на инициативата са Българската стартъп асоциация (BESCO), Българската асоциация за дялово и
рисково финансиране (BVCA), платформата MOVE.bg, Българският център на жените в технологиите и AIBEST.

Фондация "Шанс за децата и природата на България" обявява националната си програма

За единадесета поредна година Фондация "Шанс за децата и природата на България" обявява националната си
програма "Награди, стипендии и отличия". Проектът има за цел да подпомогне обучението и да подкрепи
националните и международните изяви на талантливи деца и младежи в областта на точните и хуманитарни науки,
изкуството и новите технологии.

Още от 2011 г. Фондация "Шанс за децата и природата на България" си поставя благородната задача да
подпомага развитието на талантливи деца и способни млади хора на възраст от 6 до 20 години, предоставяйки им
шанс, зависещ изключително от техните качества и умения, усилия и постоянство. Екипът има за цел да осигури на
българските талантливи деца и младежи подкрепа във важни етапи от тяхното образование, професионално
обучение и творческо усъвършенстване. Оттогава до момента по програмата "Награди, стипендии и отличия" са
отличени над 75 даровити деца от цялата страна, а 10 от тях са получили Големия приз "Шанс за таланта", който
им е осигурил възможността да участват и да постигнат високи успехи на европейски и световни първенства.

Заглавие: Платформата България за Украйна – BG4UA може да помогне на над 6000 украинци
Дата: 04.03.2022 14:33
Медия: Инсмаркет

Заглавие: Стимулират даровити младежи с парични стипендии
Дата: 04.03.2022 19:02
Медия: Дарик

http://insmarket.bg/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%B7%D0%B0-%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B0-BG4UA-%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5-%D0%B4%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D0%B4-6000-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8_l.a_at.1_i.473806.html
https://darik.bg/stimulirat-daroviti-mladezi-s-parichni-stipendii


И тази година даровитите ни българчета ще могат да кандидатстват за две парични награди в размер до 600 лв. за
талантливи деца/младежи с ограничени финансови възможности, постигнали особени успехи в областта на
науката или изкуството през учебната 2021/2022. Фондацията отпуска и две индивидуални парични награди в
размер до 550 лева за отлично представяне на национални или международни олимпиади, конкурси, състезания
и други през учебната 2021/2022., както и Приз "Шанс за млади таланти" за 2022 г. Призът на се връчва еднократно
за календарна година за постигнати особено високи успехи в областта на науката и/или изкуството през учебната
2021/2022.

"Щастливи сме, че вече единадесет години имаме възможността да подпомагаме и развиваме дарбите на
българските деца и да надграждаме техните знания и умения посредством тези стипендии. Знаем, че колкото и да
е талантлив един човек без подкрепа и достатъчно поле за изява, талантът не би могъл да се развие достатъчно.
Талант, работа, изяви, постижения, устойчиво развитие и спазване на правила са основните ни критерии за оценка
в проекта ни "Награди, стипендии и отличия!", споделя Лилиана Славова, председател на Фондация "Шанс за
децата и природата на България".

Крайният срок за кандидатстване по програмата е 02.05.2022 г., а пълните условия за кандидатстване ще
намерите ТУК

От 1-ви март насам нямаме отговор от колегите си в Харков Kharkiv Human Rights Protection Group. Надяваме се да
са добре и да съхранят както живота си, така и безкомпромисната вяра в правата на човека като универсален
инструмент за постигане на по-добър свят. 
БХК ще насочва всички дарения от идните месеци в помощ на Групата за защита на човешките права в Харков -
една от най-старите и активни правозащитни организации в Украйна. 
Можете да помогнете още сега:

като изпратите SMS с текст DMS PRAVA на кратък номер 17 777 или видите възможностите за абонамент на
страницата: https://dmsbg.com/18649/dms-prava/
като направите дарение чрез PayPal, Epay или по банков път: https://www.bghelsinki.org/bg/donate

Вижте повече за кампанията тук: https://www.bghelsinki.org/…/v-pomosht-na-grupata-za…
#України

Във връзка със задълбочаващата се ситуация около войната в Украйна и поради непрестанно нарастващите
нужди от подкрепа за пострадалите семейства, Център за детско развитие "Малки чудеса" и Фондация "Нашите
недоносени деца", започват да събират дарения за всички семейства, които пристигат в страната ни от Украйна.
Всяка хуманитарна криза изисква проява на солидарност и подкрепа. Ето защо ние ще отворим нашето
пространство и ще работим като пункт за събиране на дарения, които ще бъдат изпращани в БЧК София, а след
това и към нуждаещите се.

В Център за детско развитие "Малки чудеса", с адрес: гр. София, ул. Майор Димитър Думбалаков 38, ще
можете да дарите: 

Детски дрехи за всички възрасти. С приоритет са дрехи, съобразени със сезона.В съответствие с
изискванията за изпращане на стоки и дарения с хуманитарен конвой по време на пандемия, се спазват
насоките на СЗО и Международния Червен кръст, според които всички дрехи и обувки, спално бельо, топли
завивки и хигиенни материали трябва да бъдат нови.

Детски обувки за всички възрасти. С приоритет са обувки, съобразени със сезона. В съответствие с
изискванията за изпращане на стоки и дарения с хуманитарен конвой по време на пандемия, се спазват
насоките на СЗО и Международния Червен кръст, според които всички дрехи и обувки, спално бельо, топли
завивки и хигиенни материали трябва да бъдат нови.

Детски играчки. Необходимо е играчките да бъдат нови и с етикет на производителя.

Заглавие: БХК с кампания за подкрепа на една от най-старите и активни правозащитни организации в Украйна
Дата: 04.03.2022 23:55
Медия: Информационен портал за неправителствените организации

Заглавие: Фондация "Нашите недоносени деца" започва да събира дарения за семействата от Украйна, които
пристигат в страната ни
Дата: 04.03.2022 23:55
Медия: Информационен портал за неправителствените организации

https://www.ngobg.info/bg/news/125719-%D0%B1%D1%85%D0%BA-%D1%81-%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%88%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BF%D1%80.html
https://www.ngobg.info/bg/news/125712-%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%B4%D0%B5%D1%86%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B2%D0%B0-%D0%B4%D0%B0-%D1%81%D1%8A%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0-%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B7%D0%B0-%D1%81.html


Детско бельо за всички възрасти. В съответствие с изискванията за изпращане на стоки и дарения с
хуманитарен конвой по време на пандемия, се спазват насоките на СЗО и Международния Червен кръст,
според които всички дрехи и обувки, спално бельо, топли завивки и хигиенни материали трябва да бъдат
нови.

Памперси за всички възрасти. В съответствие с изискванията за изпращане на стоки и дарения с
хуманитарен конвой по време на пандемия, се спазват насоките на СЗО и Международния Червен кръст,
според които всички дрехи и обувки, спално бельо, топли завивки и хигиенни материали трябва да бъдат
нови.

Хигиенни материали: Мокри кърпи, сухи кърпи, шампоани, сапуни, дезодоранти, дезинфектанти, маски,
ръкавици и пр. В съответствие с изискванията за изпращане на стоки и дарения с хуманитарен конвой по
време на пандемия, се спазват насоките на СЗО и Международния Червен кръст, според които всички
дрехи и обувки, спално бельо, топли завивки и хигиенни материали трябва да бъдат нови.

Спално бельо и завивки. В съответствие с изискванията за изпращане на стоки и дарения с хуманитарен
конвой по време на пандемия, се спазват насоките на СЗО и Международния Червен кръст, според които
всички дрехи и обувки, спално бельо, топли завивки и хигиенни материали трябва да бъдат нови.

Къде да ни намерите?
гр. София, ул. Майор Димитър Думбалаков 38, ет.5, Център за детско развитие "Малки чудеса",
тел. за връзка: 0887 545 446
Вратите ни ще бъдат отворени за всички дарители всеки делничен ден от 09:00 до 17:00 часа. Всеки дарител
трябва да се свърже с нас предварително на телефон 0887 54 54 46, за да сме сигурни, че ще има човек, който да
ви посрещне. За всички ДоброТворци, които нямат възможност да дойдат на място, но искат да помогнат – можете
да изпратите даренията си с куриерска фирма до адрес: гр. София, ул. Майор Димитър Думбалаков 38, ет.5, за
Център за детско развитие "Малки чудеса", тел. за връзка с куриер: 0887545446. 
Не веднъж сме заявявали, че всеки жест на подкрепа е безценен. 

"Случващото се ни разтърсва, особено, когато знаем, че хиляди семейства напускат дома си, за да спасят
децата си. Надяваме се заедно да успеем да помогнем. Нека подадем ръка на всички тях и да им покажем, че
заедно ще успеем посрещнем едно "по-добро утре".

#України

По повод Международния ден на жената Европейския парламент в България организира дискусия на тема
"Противодействие на домашното насилие – европейски практики и ситуацията в България". Събитието ще се
проведе на 11 март 2022 г. от 10.30 ч. в платформата Zoom и ще бъде излъчвано на живо във Facebook и YouTube.

Целта на дискусията е да бъде обсъдена ситуацията с домашното насилие срещу жени в Европа и България. В
първата част на събитието ще бъдат набелязани какви политики и стратегии се прилагат в Европа в тази област и
какви законодателни и незаконодателни мерки се предвиждат за превенция на този тип насилие. Във втория
панел участниците ще хвърлят светлина върху проблема с домашното насилие на местна почва, като ще откроят
по-важните законодателни, институционални и процедурни проблеми, с които се сблъскват жертвите, и ще
обсъдят начините за решаването им.
В събитието ще се включат Петър Витанов, член на Европейския парламент (С&Д), Мартина Тьорнквист, правен
експерт в отдел "Равенство между половете" на Генерална дирекция Правосъдие и потребители на Европейската
комисия, Диана Ковачева, омбудсман на Република България, Лилия Симеонова, началник на кабинета на
министъра на правосъдието, Елисавета Белобрадова, заместник-председател на Комисията по труда, социалната
и демографската политика в Народното събрание, и Надежда Стойчева, директор на Фондация "Асоциация
Анимус".
Предвидено е събитието да започне с две панелни дискусии между участниците и да продължи с отговори на
въпроси от зрителите.
Ограничен брой зрители ще могат да се включат в срещата в Zoom след предварителна регистрация до 10 март
2022 г. на следния линк: https://ec.europa.eu/eusurv…/runner/RegistrationForm11032022. 
Дискусията ще протече на български език със симултанен превод от/на английски език. Ще бъде осигурен и жестов
превод във Facebook за хората с увреден слух.
Събитието ще бъде излъчвано на живо тук и в канала ни в YouTube: https://www.youtube.com/user/epiosofia/.
Програма на събитието можете да намерите тук: https://www.europarl.europa.eu/…/march2022/iwd2022-event

Заглавие: Дискусия "Противодействие на домашното насилие – европейски практики и ситуацията в България"
Дата: 04.03.2022 23:55
Медия: Информационен портал за неправителствените организации

https://www.ngobg.info/bg/news/125713-%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B5--%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA.html


Зрителите могат да задават въпроси към участниците предварително в slido: https://www.sli.do/ с код #8Mart. По
време на дискусията въпроси ще могат да бъдат задавани през чата на Zoom, както и чрез коментари към
излъчването във Facebook.

Към събитието във Фейсбук. 

За единадесета поредна година Фондация "Шанс за децата и природата на България" обявява националната си
програма "Награди, стипендии и отличия". Проектът има за цел да подпомогне обучението и да подкрепи
националните и международните изяви на талантливи деца и младежи в областта на точните и хуманитарни науки,
изкуството и новите технологии.

Още от 2011 г. Фондация "Шанс за децата и природата на България" си поставя благородната задача да
подпомага развитието на талантливи деца и способни млади хора на възраст от 6 до 20 години, предоставяйки им
шанс, зависещ изключително от техните качества и умения, усилия и постоянство. Екипът има за цел да осигури на
българските талантливи деца и младежи подкрепа във важни етапи от тяхното образование, професионално
обучение и творческо усъвършенстване. Оттогава до момента по програмата "Награди, стипендии и отличия" са
отличени над 75 даровити деца от цялата страна, а 10 от тях са получили Големия приз "Шанс за таланта", който
им е осигурил възможността да участват и да постигнат високи успехи на европейски и световни първенства.

И тази година даровитите ни българчета ще могат да кандидатстват за две парични награди в размер до 600 лв. за
талантливи деца/младежи с ограничени финансови възможности, постигнали особени успехи в областта на
науката или изкуството през учебната 2021/2022. Фондацията отпуска и две индивидуални парични награди в
размер до 550 лева за отлично представяне на национални или международни олимпиади, конкурси, състезания
и други през учебната 2021/2022., както и Приз "Шанс за млади таланти" за 2022 г. Призът на се връчва еднократно
за календарна година за постигнати особено високи успехи в областта на науката и/или изкуството през учебната
2021/2022.

"Щастливи сме, че вече единадесет години имаме възможността да подпомагаме и развиваме дарбите на
българските деца и да надграждаме техните знания и умения посредством тези стипендии. Знаем, че колкото и да
е талантлив един човек без подкрепа и достатъчно поле за изява, талантът не би могъл да се развие
достатъчно.Талант, работа, изяви, постижения, устойчиво развитие и спазване на правила са основните ни
критерии за оценка в проекта ни "Награди, стипендии и отличия!", споделя Лилиана Славова, председател на
Фондация "Шанс за децата и природата на България".

Крайният срок за кандидатстване по програмата е 02.05.2022 г., а пълните условия за кандидатстване ще
намерите на:

http://www.forbgkids.org/70/page.html?fbclid=IwAR0D-
AiKsYYvmMOxrhqFcOW_fAunDcTxq_bm_y2pXG7YFm0L44SOp_KzyvU

Търговска верига ФАНТАСТИКО изразява съпричастност към пострадалите от войната в Украйна и подкрепя хора,
пристигащи в нашата страна.

Компанията дари 50 000лв. за хуманитарна помощ в рамките на националната благотворителна кампания на
Българския червен кръст. От днес веригата започна подпомагането с хранителни продукти на украински граждани,
настанени в София. ФАНТАСТИКО ГРУП е готова да предостави възможност и за работа на украински граждани,
очаквайки облекчаване на настоящите изисквания и процедури за назначаване.

"Шокирани сме от събитията в последните дни и се надяваме час по-скоро тази огромна трагедия за милиони
деца, жени и мъже да приключи. Готови сме да окажем и допълнителна хуманитарна помощ в следващите дни",
заявяват от компанията.

В сайта си ФАНТАСТИКО допълва, че всеки, който иска да помогне, може да намери информация в сайта на
Българския червен кръст https://www.redcross.bg, както и на единния информационен портал

Заглавие: Стимулират даровити младежи с парични стипендии
Дата: 05.03.2022 06:51
Медия: Класа

Заглавие: Фантастико с подкрепа за пострадалите от войната в Украйна
Дата: 05.03.2022 20:06
Медия: Столица Бг

http://www.classa.bg/%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F/%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE/item/442326-%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BC%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82-%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8-%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%B8-%D1%81-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8-%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B8
https://stolica.bg/biznes/fantastiko-s-podkrepa-za-postradalite-ot-voinata-v-ukraina


https://www.government.bg/bg/ukraine.

От компанията припомнят, че УНИЦЕФ също работи активно в подкрепа на децата, пострадали от конфликта в
Украйна. Всеки, който желае, може да дари 5 лв. еднократно към УНИЦЕФ, като изпрати SMS с текст UKRAINA на
1021 или на https://dari.unicef.bg/bg/ukraina. УНИЦЕФ помага на децата в Украйна, като осигурява достъп до чиста
питейна вода; снабдява със здравни, хигиенни и образователни материали за спешни случаи; предоставя
психосоциална подкрепа за деца.

Център за настаняване на майки с деца, бягащи от войната, ще отвори в Перник. "Прегръдки от България" е името
на инициативата.

"Надяваме се да успеем да прегърнем над 70 майки с деца, бягащи от ужаса на войната. Към момента стотици
хора се включват като доброволци с действия, дарения. Инициативата е на "Гората.бг" – фондация, която действа
от много години", каза един от инициаторите – Никола Рахнев в студиото на "България сутрин".

Когато светът е разтресен от това, което се случва, всички ние сме хора и трябва да помогнем, и да направим най-
доброто, на което сме способни. Така възникна идеята преди няколко дни в голям имот в Перник, той е 789 кв.
Решихме, че ще настаним именно нуждаещи се хора. С огромна вълна от съпричастност действаме вече 4 дни,
правим ремонт", допълни Рахнев.

Инициаторът на добрата кауза поясни, че ще има и психологическа помощ.

"Хубаво е хората във Facebook да намерят "Гората.бг" или "Прегръдки от България", там има качени снимки и
видеа от самото място. Към момента все още не можем да настаняваме хора. Очакваме в сряда да пристигнат
леглата и матраците", обясни Рахнев в ефира на Bulgaria ON AIR.

От думите му стана ясно, че се изграждат и кухни, за да могат бежанците да се чувстват като у дома си.

"Имаме вече обаждания от 2 майки с деца, които ще приютим по домовете си, докато станем готови. Със себе си
те носят болката и ужаса от войната, носят притеснението и несигурността, както и надеждата, че това ще свърши.
Имотът е мой, бях го взел с инвестиционна цел, но когато започна всичко – реших, че това е най-малкото, което
мога да направя", добави Никола Рахнев.

А списъкът с най-необходимото е качен както в социалните мрежи, така и на сайтовете на фондациите.

Училищна Телерик Академия - най-мащабната безплатна IT инициатива за ученици от 1-ви до 12-ти клас, обяви, че
от 2010 г. до днес близо 17 000 ученици са взели участие в програмите ѝ и са надградили знанията си по
програмиране и дигитални технологии. Мащабът на инициативата се е разраснал многократно от средно 12
населени места на година, в периода 2010-2017 г., до 41 населени места през 2022 г.

"Вече над 11 години осигуряваме безплатни обучения на учениците в цялата страна. Изключително щастливи сме
да споделим, че делът на учениците ни в областните градове нараства от около 10% на 55% през последните три
години, а този на учениците от по-малките градове и села е нараснал от 1% на 10% за същия период. В Училищна
Телерик Академия се стремим да достигаме до все повече деца във всички населени места и да им предоставяме
полезно учебно съдържание, за да изградим необходимите им умения и знания в дигиталната сфера, подготвяйки
ги за успешно начало на тяхната кариера.", коментира Петър Шарков, изпълнителен директор на Училищна
Телерик Академия.

Развитие на устойчив интерес към ИТ

83% от възпитаниците на Училищна Телерик Академия, които в момента са пълнолетни, споделят, че програмата

Заглавие: Никола Рахнев прави от имота си в Перник Център за настаняване на майки с деца бягащи от войната
в Украйна
Дата: 07.03.2022 10:10
Медия: За Перник

Заглавие: За 11 години Училищна Телерик Академия е обучила на дигитални умения близо 17 000 ученици в
цялата страна
Дата: 07.03.2022 10:50
Медия: Гласове

https://zapernik.com/2022/03/07/138477/nikola-rahnev-pravi-ot-imota-si-v-pernik-czentar-za-nastanyavane-na-majki-s-decza-byagasthi-ot-vojnata-v-ukrajna/
https://glasove.com/tehnologii/za-11-godini-uchilishtna-telerik-akademiya-e-obuchila-na-digitalni-umeniya-blizo-17-000-uchenitsi-v-tsyalata-strana


им е помогнала да осъзнаят интереса си към IT и го е засилила и подпомогнала за останалите 17%. Те посочват,
че са използвали уменията и знанията, придобити по време на школите в средното (60%) и университетското
образование (54%). За учениците от 4.-12. клас - програмата е помогнала на 58% от тях да осъзнаят/открият
интересите си в сферата на IT и за други 38% е задълбочила интереса. 85% от участниците в 4.-7. клас и 67% от
възпитаниците в 8.-12. клас твърдят, че участието в школите им е помогнало да се представят по-добре на
състезания.

През последните две учебни години (2019-2020 и 2020-2021) 39 от общо 64 медала от национални състезания по
информатика са спечелени от ученици преминали през програмите на Училищна Телерик Академия.

Програмите на академията помагат на учениците да развият широк спектър от умения

85% от родителите на ученици, на които им предстои кандидатстване в ново училище след 7 клас, казват, че
участието в школите на Училищна Телерик Академия влияе върху планирането и формирането на техния избор, а
при 44% от тях е в голяма или много голяма степен.

Освен практическите умения по програмиране (създаване на уебсайтове/ игри и др.), добавената стойност на
програмите за учениците в 4.-7. клас е, че обучението в школите на академията повишава увереността на децата
при работата с компютър и интернет. Други положителни аспекти са: повишаване скоростта на учене и
възприемане на информация от децата и възможността да се срещат и общуват с хора, с които имат сходни на
техните интереси. Според родителите, колкото по-дълго децата им участват в школите, толкова по-положително
това се отразява на развитието на специфични умения.

Училищна Телерик Академия оказва значително влияние върху пазара на труда в България

Постиженията на възпитаниците на академията са впечатляващи. От навършилите пълнолетие, 65% работят и
58% учат, което показва много силно професионално развитие за групата. 78% от работещите се занимават с
дейности, които са свързани с компютърни технологии и програмиране. 68% от работещите пълнолетни
възпитаници на Училищна Телерик Академия са наети на експертна позиция или като младши експерти. Това е
разбираемо, тъй като повечето възпитаници на академията съвсем скоро са завършили гимназия и тепърва
навлизат на пазара на труда, а също и защото техните умения предполагат експертна работа. Няколко са
достигнали старши експертни позиции или са в ролята на ръководител на екип, мениджър или директор.
Последните предимно са по-възрастни алумни. Видовете позиции, които заемат, са разнообразни, но можем да
обобщим най-често срещаните професии: разработчик на уеб приложения, разработчик на настолни приложения,
фронтенд разработчик, уеб дизайнер, преподавател, разработчик на мобилни приложения, системен
администратор и предприемач.

Повече от половината от тези, които работят на позиция, която не е свързана с компютри и технологии, споделят,
че използват в работата си уменията, придобити в програмите на Училищна Телерик Академия. Това показва, че
програмата развива умения за 21. век, които са приложими за широк спектър от работни места и дейности.

Училищна Телерик Академия оказва значително влияние върху развитието на учителите в своята преподавателска
мрежа

Академията успява да окаже силно влияние както върху подобряването на уменията на децата, интересуващи се
от информационни технологии и програмиране, така и върху подобряването на уменията на учителите. Според
получените данни, въздействието на програмата върху преподавателските подходи на анкетираните учители е
силно. Те дават оценка 9.10 по скалата от 1 до 10 за степента в която са съгласни, че в следствие на програмата са
развили нови умения. Учителите смятат участието си в програмите за полезно както за приноса им в развитието на
децата в IT сферата, така и за развитието на собствените им умения като учители. 94% от респондентите споделят,
че прилагат наученото в ежедневната си практика в училище. Училищна Телерик Академия постига много високи
нива на удовлетвореност от обучението и подкрепата, предоставена на учителите. Над 90% от учителите са
съгласни, че програмата е допринесла за подобряване и усъвършенстване на преподавателските методи, които
използват.

За да измери ефекта от дейността си, през последната година Училищна Телерик Академия си сътрудничи с
изследователската агенция Глобал Метрикс и Фондация "Америка за България", които организират независима
оценка за постигнатото.

Оценката има за цел да провери ефекта от програмите на Училищна Телерик Академия върху развитието на
техните възпитаници, преподавателите и местните общности, в които работят. Тя се основава на качествени и
количествени изследователски методи, с които са събирани данни от възпитаници на Училищна Телерик
Академия, техните родители и учители. Използвани са и вторични анализи на данни от личните проучвания на
академията сред учители и ученици преди и след участието им в обученията.

За целите на проучването бившите възпитаници на програмата са разделени на три изследвани групи:

1/ ученици 4.-7. клас;
2/ ученици в 8.-12. клас;
3/ възпитаници на възраст над 18 г. (бивши участници, които са били на 18 или повече години към момента на



оценяването).

В продължение на два месеца в град Елена бяха ремонтирани общо 6 детски площадки и 23 съоръжения в тях.
Компрометираните дървени греди на люлките и клатушките са заменени с по-здрави – от метал. Въпросът със
състоянието на местата за игра на малчуганите беше една от болните теми за жителите на балканското градче. Не
веднъж са подавани сигнали от загрижени граждани за замърсени или повредени съоръжения в местата за
забавление на най-малките.
Над 50% от финансовата стойност от извършения ремонт е поета от фирма "Металстрой Стоянов и Георгиев" ООД
– гр. Горна Оряховица, която направи това благородно дарение в полза на децата от Елена. Останалата част от
сумата е за сметка на Община Елена.
Освен това са закупени и нови люлки, тип гнездо, които ще бъдат монтирани допълнително през пролетните
месеци, когато метеорологичните условия го позволяват.
Детските площадки са приятно място за прекарване на време сред природата от малчуганите и техните родители.
Децата имат възможност да играят на чист въздух, да създават нови приятелства и да опознават света, който ги
заобикаля.
"Отремонтираните детски площадки в града вече са в отлично състояние. За нас обаче остава грижата да ги
опазим здрави, безопасни и чисти, за да се ползват от децата по-дълго време.
В случай, че забележите нередност, сигнализирайте за това на телефон 112", призовават от местната
администрация.

Казанлъшката организация заяви желание и готовност за оказване на социална и психологическа подкрепа на
деца и семейства, бягащи от войната в Украйна. "Изразяваме съпричастност с тяхното страдание. Те могат да се
обърнат или бъдат насочени към нас за помощ абсолютно безплатно. Нашите екипи – социални работници,
психолози, семейни консултанти – работят на територията на община Казанлък".

Сдружение "Бъдеще за децата" поддържа Фонд от дарения – дрехи, обувки, спално бельо, които може да
предостави на нуждаещи се семейства-бежанци – намерили убежище тук, както и пакети с памперси и
консумативи за малки деца при спешност.

Като гражданска организация, която съществува с основна цел да помага на деца в риск и техните семейства,
сдружение "Бъдеще за децата" заявява, че е против решаването на конфликти с военни действия. Войната води не
само до непосредствени жертви и разрушения, а и дълбоко засяга живота на децата ни, при това не само тези на
огневата линия, заявяват от сдружението. Децата на хиляди километри от събитията преживяват дълбок
психически, морален и ценностен шок от случващото се.

Координати за връзка с екипа на "Бъдеще за децата" за всички, които искат да помагат на украинските бежанци:

Мария Гинева, изпълнителен директор, тел. 0878379261, 0431/62866

special_child@abv.bg, info@speckids.org

Войната в Украйна засегна и животните, затова няколко европейски държави, сред които и България, улесниха
режима за влизане на кучета, котки и други домашни любимци на украинските граждани, информира фондация
"Четири лапи". От организацията предоставят безплатна помощ за животните.

Заглавие: Ремонтираха детските площадки в Елена
Дата: 07.03.2022 11:42
Медия: Янтра днес

Заглавие: "Бъдеще за децата" ще предостави помощи и подкрепа за украинските семейства
Дата: 07.03.2022 14:37
Медия: Телевизия Пресс

Заглавие: "Четири лапи" предоставя безплатна помощ на домашните любимци на украинците, идващи у нас
Дата: 07.03.2022 15:06
Медия: Българска телеграфна агенция

https://www.dnesbg.com/obshtinite/elena/remontiraha-detskite-ploshtadki-v-elena-2.html
https://presstv.bg/regional/%D0%B1%D1%8A%D0%B4%D0%B5%D1%89%D0%B5-%D0%B7%D0%B0-%D0%B4%D0%B5%D1%86%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D1%89%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89/
https://www.bta.bg/bg/news/bulgaria/231820-%E2%80%9Echetiri-lapi%E2%80%9C-predostavya-bezplatna-pomosht-na-domashnite-lyubimtsi-na-ukraints


Поставянето на липсващи ваксини и микрочипове, медицинското лечение и помощ с храната са най-важните
дейности, които трябва да се извършат, отбелязват специалистите. В клиниката на "Четири лапи" в Банкя всяко
животно може да получи помощ за идентификация, ваксинация или кастрация. Българският офис на
организацията работи в тясно сътрудничество с колегите си от Украйна, Румъния и Молдова.

"В сътрудничество с други различни по размер организации за хуманно отношение към животните, както украински
така и международни, полагаме съвместни усилия, за да доставяме помощ бързо, без излишна бюрокрация и там,
където тя е най-необходими за страдащите животни в Украйна", коментира Мануела Роулингс, ръководител на
Отдел "Грижа за бездомни животни Европа" на "Четири лапи".

/РЗ/

B България три благотворителни организации от различен характер получиха финансиране за каузите, по
които работят

В рубриката "Каузите на компаниите в България" ще представяме различни актуални инициативи, които са пример
за отговорно поведение на бизнеса в България. Благотворителни кампании, дарения, дейности в сферата на
корпоративната социална отговорност (КСО), примери за екологично, социално и отговорно управление (ESG),
доброволчество, подкрепа, хуманитарна помощ и др.

Технологичната компания Playtech Bulgaria обяви, че е дарила 570 000 лева за благотворителност на три различни
социални каузи в рамките на изминалата 2021 година като част от глобалния благотворителен фонд за
устойчивост и възстановяване, който компанията стартира през 2020 година. Тази инициатива е част от глобалната
политика за дарения на Playtech, която е фокусирана върху финансиране и подкрепяне на обществено значими
каузи, свързани с продължаващите и безпрецедентни негативни последствия, които COVID-19 оказва върху
психичното здраве и благосъстояние на хората.

B България три благотворителни организации от различен характер получиха финансиране за каузите, по които
работят.

Първата организация, която получи близо 280 000 лв., е Българският Фонд за Жените, специализиран в
инициативи за преодоляване на насилието над жените във всичките му форми.

Втората организация, която получи подкрепа, е Центърът за хуманни политики, чийто основен фокус е върху
нископраговия център за хора със зависимости "Розовата къща". "Вярваме, че по-малко популярни каузи като тази
се нуждаят от подкрепа, за да продължат да съществуват и да даряват със смисъл уязвимите хора, които участват в
тях" – споделиха от Playtech.

Третата организация, която компанията подкрепи, е на Фондация "Солидарност в действие", която реализира
различни активности, посветени на жертвите на домашно насилие и други рискови групи. Средствата, дарени на
фондацията ще бъдат усвоени в проекти като интензивна лятна академия за лидерство и английски език за млади
хора, справяне с изолацията и самотата при по-възрастни хора, както и 3-месечни социални инициативи за
жертвите на домашно насилие.

Целта на глобалния благотворителен фонд за Устойчивост и Възстановяване на Playtech е да подкрепя каузи,
които са били пряко или косвено засегнати от кризата след масовото разпространение на COVID-19 по света.

Технологичната компания Playtech е основана през 1999 година в Естония и понастоящем е световен лидер в
предоставянето на софтуер за gambling индустрията. Компанията създава софтуер, платформи и цялостни
решения за най-големите хазартни оператори по света. Като пазарен водач и пионер в тази индустрия, пълните
услуги на компанията се предлагат на повече от 150 добре познати компании, чийто клиенти са стотици милиони
играчи по целия свят. Към днешна дата Playtech има представителства в повече от 20 държави по целия свят, в
които работят над 7000 души. Офисът на Playtech Bulgaria функционира успешно от 2006 година, като понастоящем
в него работят около 170 служители.

Каузите на Nexo: Първоначално дарение от 100 000 долара за засегнатите в Украйна
Каузите на OLX: Спешна инициатива за подкрепа на украинските бежанци
Каузите на Фантастико: Подкрепа с 50 хил. лв. нуждаещите се от Украйна
Каузите на Schwarz: Kaufland и Lidl даряват стоки на стойност €10 млн. за хората в Украйна

Заглавие: Каузите на Playtech Bulgaria: Над половин милион лева за благотворителност през 2021
Дата: 07.03.2022 16:35
Медия: Economy

https://www.economy.bg/marketing/view/49916/Kauzite-na-Playtech-Bulgaria-Nad-polovin-milion-leva-za-blagotvoritelnost-prez-2021--


Сдружение "Образование без раници" предоставя свобден достъп на украинските деца до образователни онлайн
ресурси. Ето какво казват от сдружението:

"От "Образование без раници" опитваме да сме полезни на бягащите от войната украински деца и семейства,
както и на всички доброволци и учители в България, които ще помагат за продължаване на образователния
процес на децата бежанци. За целта събрахме и ще обновяваме периодично информация за свободни обучителни
онлайн ресурси, които да подпомогнат децата да продължат да учат и да усещат радостта от знанието, въпреки че
са далеч от своите училища, съученици и учители, далеч от своята родина. Ресурсите са достъпни тук.

Освен на украински език сме подбрали ресурси и на руски, български и английски, които са популярни езици сред
голяма част от хората в Украйна и също могат да са от полза.

Ще продължим да обогатяваме този ресурсен списък в следващите дни и седмици, в съгласуване с други експерти
в страната и от нашите мрежи в чужбина.

Ще се радваме да споделите списъка, за да достигне до максимално много учители, помагащи доброволци, както
и до самите деца и родители".

Още от ОБЩЕСТВО:

КЕВР прие поскъпването на газа с 3.5%

Семейство Райкови с 6 деца: Не мисля, че имаме голямо семейство (ВИДЕО)

Как България ще помага на бежанците от Украйна - конкретни мерки

Български моряци са под блокада в Мариупол

БЧК и църквата в помощ на пострадалите от войната в Украйна

България посреща най-голямата бежанска вълна в историята си

Патриарх Неофит: Да разтворим сърцата си за страдащите украински братя

АЕЖ: Български журналисти също са заплашени от военната цензура в Русия

Обвиненият за злоупотреби с пари от "Хемус" излиза от ареста

BILLA стартира обновяване на свой търговски обект в град Сливен

Работим пряко с украинската организация в подкрепа на деца в неравностойно положение Партнерство "Кожній
дитині" (Partnership for Every Child Ukraine), в която екип от 18 специалисти се опитва да помогне на 1400 деца,
настанени в приемни семейства и семейства на близки и роднини. Към настоящия момент всички те са на
територията на Украйна и не могат да избягат от войната. Нашите украински колеги са в крайна нужда от спешна
подкрепа, за да могат да им осигурят храна и чиста вода, основни хуманитарни, санитарни и здравни помощи. 
Чрез нашите Комплекси за ранно детско развитие в София и Пловдив ще подкрепяме с психологическа помощ и
украинските семейства, които вече са в България. 
Всеки, който иска да помогне, може да дари по банков път или онлайн на нашия сайт, където ще намерите повече
информация за кампанията: https://detebg.org/misia-ukraina/ 
100% от всички дарения ще бъдат насочени към благотворителната организация Партнерство "Кожній дитині"
(Partnership for Every Child Ukraine) и към програмата на фондация "За Нашите Деца" за подкрепа на украински
деца и семейства, пристигнали в България. 
Фондация "За Нашите Деца" поддържа непрекъсната връзка със своите партньори от P4EC Украйна, за да се
информираме за обстановката в засегнатите райони, както и за постоянно увеличаващите се нужди от
хуманитарна помощ.
#України

Заглавие: "Образование без раници" дава свободни образователни ресурси за украинските деца
Дата: 07.03.2022 16:35
Медия: Actualno.com

Заглавие: Фондация "За Нашите Деца" започва спешна кампания "Мисия Украйна" за спасяването на 1400
украински деца и семейства.
Дата: 07.03.2022 23:55
Медия: Информационен портал за неправителствените организации
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Текстът представя акценти от разговора в поредния епизод на предаването "Властта на гражданите": Как
да помогнем на Украйна и бягащите от войната по Дарик радио с водещ Мария Черешева. Гости са Райна
Манджукова, основател на Центъра на бесарабските българи в България, Олена Шопова от Сдружението
на украинските организации в България "Мати Украйна" и Петко Петков, доброволец на границата на
Румъния и Украйна.

ЧУЙТЕ ЕПИЗОДА

Когато война разкъса тъканта на живота, хората знаят, че единствените победители са смъртта и страданието.
Днес Райна Манджукова, Олена Шопова и Петко Петков разказват за спонтанните усилия на хората в България да
помогнат след избухването на войната в Украйна. Райна Манджукова е основател на Центъра на бесарабските
българи в България и още в началото на разговора подчертава, че Центърът работи за всички хора, бягащи от
войната, но подпомага и защитата в самата Украйна, като изпраща дрехи и медицински материали на
подразделенията на териториалната отбрана в Украйна, която се състои от запасняци и доброволци. Усилията на
Центъра са съсредоточени в долната част на страната, където хуманитарната помощ е по-малко. Те откликват на
най-спешните хуманитарни нужди, поддържат пряк контакт с бежанците, събират информация от хора, които могат
да приемат в домовете си бягащи от войната и ги разпределят в цялата страна. Имат достатъчно доброволци, сред
които и психолози, но се сблъскват и с проблеми. Държавните институции не могат да дадат адекватни отговори на
първите въпроси, които засягат бежанците – статута на бежанец и правото на работа. Трите гранични пункта в
Силистра, Русе и Дуранкулак не са подготвени за бърза и точна реакция. В районните полицейски управления в
страната не знаят, че по закон хората, приели в дома си чужденец, трябва да го регистрират до три дни и объркват
хората, като ги изпращат в Агенцията за бежанците. Райна споделя и за спешната нужда от консултации с юристи в
цялата страна. Тя моли също хората да оставят предложенията си за приютяване на бежанци на фейсбук
страницата на Центъра, за да има координация и да не се разпилява информацията. Райна е обнадеждена и
много благодарна за потока от хора, който идва при тях на ул. "Калоян" 8 и всеки дава колкото може.
Много доброволци идват на помощ и на Сдружението на украинските организации в България "Мати Украйна" –
предлагат превоз за бежанците, помощ, дом, храна. Олена Шопова разказва, че имат вече три пункта за дарения –
на бул. "Витоша" 15, бул. "Никола Вапцаров" 23 и в жилищна група "Южен парк, бл.16. Друга възможност за
подкрепа е platformata.bg на фондация BCause , където има кауза "Помощ за пострадалите в Украйна". Трите
мобилни оператора също дават възможност за изпращането на кратко съобщение на DMS 17777 с текст MATI
UKRAINA. Необходими са още средства за украински болници и хора, избягали от Киев и Харков. Половината от
събраните дарения се изпраща в Украйна, а другата част е за бежанците в България. Сред историите на
съпричастност и подкрепа, за които разказва Олена, са тези за юридическа фирма, осигурила два автобуса за
превоз на бежанците; инициативна група на българи и роми от Кюстендил, които събират значителни дарения;
хора, които даряват части от заплатата си. Наред с нуждата от лекарства, храна и превързочни материали,
проблем е липсата на застраховка на колите, с които влизат бежанците у нас, тъй като те няма как да си купят
зелена карта предварително. "Мати Украйна" търси съдействие от Министерството на транспорта или от
застрахователна компания, която да им продаде застраховки.
От началото на войната Петко Петков помага на бежанците от Украйна на западната й граница с Унгария. С
колата си той взема хора и ги оставя в Букурещ, където други доброволци ги поемат и отвеждат в Русе, Варна и на
други места в страната. Петко пояснява, че ситуацията е такава, че никой не знае как да е адекватен в момента, но
организацията може да се подобри. Добре е да се използват малки бусове и коли вместо големи автобуси, тъй
като хората излизат от Украйна неравномерно и се движат между границите й. Те са изплашени и премръзнали,
десетки хиляди чакат помощ. Трябва да се приютят някъде, преди да поемат за България, хората припадат от
умора и изтощение и често е трудно да чакат запълването на цял автобус. Друг проблем е, че доброволците рядко
имат директна връзка с нуждаещите се, обикновено връзката е през близки и познати, тъй като Украйна не е в ЕС
и роумингът не работи. На всяка от румънските граници обаче има хуманитарна помощ, храна и безплатни сим
карти от румънски мобилен оператор. 
Петко препоръчва хората да не тръгват да помагат спонтанно и без координация с останалите организации и
групи, защото това създава объркване. Той смята, че ако се направи координационен център в Букурещ, ще може
да са събират бежанците там и да се отвеждат до България. Идеята да помогне на бежанците е лично негова и
засега той успява да им осигури транспорт и настаняване. Готов е да ги подкрепи и по-нататък и поддържа връзка
с всички, на които е помогнал. Те самите, като се окопитят, започват да помагат на идващите си сънародници.
Петко пояснява, че с него са се свързали от заинтересовани държавни институции с предложения за подкрепа.
Той смята, че може да се справи сам. Знае, че държавата има кризисни щабове и тя трябва да води и логистично
този процес, но сега ситуацията е обърната и възможностите и енергията на гражданските групи са
забележителни, те са решаващите в момента.
ххх
Предаването е реализирано в рамките на проект "Какво можем заедно", финансиран от Фонд Активни

Заглавие: "Много сърцати хора има сред вас!"
Дата: 07.03.2022 23:55
Медия: Информационен портал за неправителствените организации
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граждани България (https://www.activecitizensfund.bg) по финансовия механизъм на Европейското икономическо
пространство. Проектът се изпълнява от Фондация Дарик в партньорство с Фондация 42 и НПО Портала.
Цялата отговорност за съдържанието на публикуваните епизоди се носи от Фондация Дарик, НПО портал и
Фондация "Четиридесет и две" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че те отразяват
официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и
Оператора на Фонд Активни граждани България. #власттанагражданите.

Предвидената помощ е в две основни направления

В рубриката "Каузите на компаниите в България" ще представяме различни актуални инициативи, които са пример
за отговорно поведение на бизнеса в България. Благотворителни кампании, дарения, дейности в сферата на
корпоративната социална отговорност (КСО), примери за екологично, социално и отговорно управление (ESG),
доброволчество, подкрепа, хуманитарна помощ и др.

Tрудните времена водят до много притеснения и неизвестност, но последните няколко дни показаха, че едно е
сигурно: хората, независимо къде се намират по света, могат да се обединят в подкрепа на тези в беда.

TBI Bank обяви, че ще предостави 500 хил. лв. в подкрепа на украинските бежанци. Предвидената помощ е в две
основни направления. От една страна TBI ще подпомогне неправителствени организации в страните, където
оперира – България, Румъния и Гърция, които осигуряват дрехи, хигиенни продукти и всичко от първа
необходимост за хората в нужда. А от друга – своите служители, намиращи се в Украйна, както и техните семейства.

Но има и още нещо. Екипът на TBI Bank, съставен от 16 националности, включително 42-ма украински граждани,
защитава преди всичко ценностите на хуманизма. Служители на TBI Bank вече пътуваха до румънско-украинския
граничен пункт Сирет-Порубное с лични автомобили, за да вземат и настанят бежанци или да донесат храна и
топли дрехи на нуждаещите се семейства от другата страна на границата. И тази помощ няма да спре.

Освен това екипът на TBI е в денонощна комуникация с колегите си в Украйна и е в пълна готовност да настани,
помогне с логистика и да подкрепи тях и техните семейства както финансово, така и юридически. И емоционално.
Всички 1500 служители на компанията са обединени и готови да помогнат на своите колеги и украинския народ.

Ръководството на банката реши и да предостави на всеки член на екипа в трите държави, където основно оперира
– България, Румъния и Гърция, по един ден платен отпуск седмично за доброволчески дейности към местни
организации, работещи по бежанската криза.

"Последните дни показаха най-лошата и най-добрата страна на света", сподели Питър Барън, главен
изпълнителен директор на TBI. "Ние от TBI Bank винаги сме били до хората. Разбираме тежката ситуация, през
която преминават украинците в момента, тъй като там имаме колеги, семейства и приятели – можем само да се
надяваме, че нашето скромно дарение ще бъде от полза за тях. Освен това вярваме, че нашият пример ще
насърчи още български компании да се включат с различни ресурси в подкрепа на хората, търсещи безопасност".

Каузите на Nexo: Първоначално дарение от 100 000 долара за засегнатите в Украйна
Каузите на OLX: Спешна инициатива за подкрепа на украинските бежанци
Каузите на Фантастико: Подкрепа с 50 хил. лв. нуждаещите се от Украйна
Каузите на Schwarz: Kaufland и Lidl даряват стоки на стойност €10 млн. за хората в Украйна

Филиалът на френската козметична марка ESTHEDERM в България ще дари 10% от оборота си през месец
март за жени и деца, пострадали от войната. 

Тази година международният ден на жената – 8 март, минава под знака на безпрецедентна военна обстановка в
Европа. Ето защо, в най-женския месец – март, ESTHEDERM България ще дари 10% от оборота си на
инициативата на Български фонд за жените в подкрепа на жени и деца, пострадали от войната в Украйна.
Средствата ще бъдат разпределени както към пострадали, намиращи се в Украйна, така и към жените и децата,
които пристигат в България.

Заглавие: Каузите на TBI Bank: Дарение от 500 хил. лв. в подкрепа на украинския народ
Дата: 08.03.2022 10:06
Медия: Economy

Заглавие: ESTHEDERM България отбелязва 8 март с подкрепа за жените на Украйнa
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Медия: Дарик
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Мотото на кампанията е #БлагодаримЧеВиИма в знак на признателност към всички жени – майки и дъщери, които
героично се справят с предизвикателствата в ежедневието. Специално послание отправи актьорът Юлиан Вергов.
Видеото е дело на режисьора Крис Захариев, а автор на текста – поетът и есеист Иван Ланджев.

"На 8 март мъжете обикновено споделят на жените какво мислят за тях, без да чуят женската гледна
точка. Аз искам да благодаря на жените, но и да им дам думата, да им дам силата техният глас да се чува. Затова
подкрепям кампанията на ESTHEDERM, която отправя точно това послание", коментира Юлиан Вергов.

ESTHEDERM е част от козметичната компания NAOS, чиято основна мисия е "care first" или "грижата на първо
място ". NAOS се ангажира с грижата не само за кожата, но и се ръководи от грижата към човечеството и
планетата в създаването на продукти и социално отговорни кампании.

За Български фонд за жените

Български фонд за жените (БФЖ) е единствената българска организация, която подкрепя местни
неправителствени организации (НПО), работещи по правата на жените за постигане на реалната
им равнопоставеност във всички сфери на обществения живот и за премахване на всяка форма на
дискриминация.

Предлага безвъзмездна помощ за домашните любимци на украински бежанци

"Четири лапи" предлага безвъзмездна помощ за всички животни, които бягат от войната в Украйна заедно със
своите хора. Клиниката на организацията в Банкя ще работи за необходимите идентификация, ваксинация или
кастрация на домашни любимци, преминали границата ни в търсене на по-мирен живот. Ще бъдат поставяни
ваксини и микрочипове, ще бъдат осигурени медицински прегледи за животните, транспортни кутии за домашни
любимци, храна, поводи и нашийници, както и временно настаняване в случай на нужда.

Руската инвазия в Украйна, която продължава вече почти две седмици, принуди близо половин милион души да
потърсят убежище в съседни страни, но военният конфликт застрашава живота на хиляди домашни любимци и на
огромен брой животни в страната, отбелязват от "Четири лапи". Международната организация за хуманно
отношение към животните работи заедно с местни партньорски организации през последните дни за поставянето
на липсващи ваксини и микрочипове, медицинското лечение и осигуряване на храна.

"Четири лапи" поддържа дейност в Украйна от 2012 г., организацията има офис в Киев и за този период е
предоставила ветеринарна помощ на над 30 хил. бездомни кучета и котки в над 60 общини. Освен това "Четири
лапи" отговаря за парка за мечки в Домажир, западна Украйна. Там живеят 29 спасени мечки, които засега не са
пострадали от инвазията. Заради войната обаче са прекратени всички дейности и кампании по грижата за
бездомните животни в страната.

Въпреки това, работата в полза на животните не спира:

"За да помогнем на хората да се евакуират по-лесно с техните домашни любимци, ние установихме сътрудничество
с нашите местни партньори в съседните Румъния и Молдова, така ще можем да сме максимално полезни през
следващите дни и седмици – казва Мануела Роулингс, ръководител на Отдел "Грижа за бездомни животни
Европа". – Освен това, нашата Клиника за бездомни животни в Банкя, България, е на разположение да
предостави безвъзмездна медицинска помощ за домашните любимци на бежанци в нужда. Използваме всички
наши контакти и широката си мрежа от партньори, за да организираме помощ за украинския народ, но и за
животните отвъд границите".

Положението в Украйна е критично и за четирикракото население на страната, казват от организацията. Заявките
за дарения се увеличават с всеки изминал ден от конфликта.

"Докато нашите проекти за улавяне, кастрация и връщане, с цел намаляване на популациите от бездомни животни
са временни преустановени, ние влагаме цялата си енергия в помощ на бежанците с домашни любимци – увери
Роулингс. – В сътрудничество с други различни по размер организации за хуманно отношение към животните,
както украински така и международни, полагаме съвместни усилия, за да доставяме помощ бързо, без излишна
бюрокрация и там, където тя е най-необходими за страдащите животни в Украйна."

Въпреки че действащото Европейско законодателство за внос/транспорт на животни има строги правила и служи
за защита на здравето на хората и животните в страните членки, Европейската комисия и някои държави-членки
вече приеха изключения за облекчаване на процедурата за влизане на украински бежанци с техните домашни
любимци. Държавите-членки вече могат да разработят специални договорености за издаването на временни

Заглавие: "Четири лапи" в помощ на домашните любимци бегълци от Украйна
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Медия: Площад Славейков
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разрешителни, които ще се прилагат за домашни любимци, пътуващи с бежанци, или да разрешат влизането им
без предварително заявление. Понастоящем Унгария, Полша, Румъния, България и Словакия отвориха границите
си за кучета, котки и други домашни любимци, дори ако не отговарят на критериите за задължително ваксиниране
срещу бяс или поставен микрочип.

От фондация "Искам бебе" осигуряват безплатни прегледи за бременни бежанки от Украйна

РОТАРАКТ КЛУБ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЩЕ ПРОВЕДЕ ТРАДИЦИОННАТА СИ ЗА МЕЖДУНАРОДНИЯ ДЕН НА ЖЕНАТА –
8 МАРТ, АКЦИЯ "С ЦВЕТЕ В РЪКА СРЕЩУ РЕПРОДУКТИВНИТЕ ПРОБЛЕМИ". Инициативата цели осигуряване на
средства за финансиране на инвитро процедури и се организира за четвърта година в старата столица с
подкрепата на фондация "Искам бебе".

Благодетелите канят възможно най-много хора да се включат, за да бъде събрана достатъчно голяма сума в
подкрепа на мисията – сбъдване мечтата за рожба на бездетни двойки. Доброволци на организацията ще
раздават срещу минимално дарение от 5 лв. цветя на 7 и 8 март пред сградата на Община Велико Търново от
15:00 до 19:30 часа. Всички набрани средства ще отидат за двойка, избрана чрез жребий в присъствието на
нотариус и представители на организаторите.

Доброволците вече виждат нагледно резултата от акцията си. През 2019 година, когато за пръв път се провежда
кампанията, са събрани 2742 лв., а с помощта на средствата се ражда малкият Калоян. На следващата година
въпреки трудностите, породени от пандемията, инициативата събира 733,20 лв. Тези пари и средствата от
различни събития на фондация "Искам бебе" са разпределени поравно между пет двойки.

"Сега се радваме на бебе Веселин, който е нашата втора малка гордост. През 2021 г. инициативата се разраства
на национално ниво и в нея се включват още 11 Ротаракт клуба в цяла България, Приканваме ви към гласност,
емпатия и съчувствие. Бъдете причината за нечия малка радост вкъщи! Заедно ще сбъднем мечтата на едно
семейство, а именно – създаването на поколение", посочват инициаторите на събитието.

Междувременно от фондация "Искам бебе" информират, че осигуряват безплатни гинекологични прегледи за
бременни жени – бежанки от Украйна. Членовете на организацията взели решение да отделят ресурс в това
направление и са влезли в контакт със специалисти по женско здраве от цялата страна. Координаторът на
акцията на област Велико Търново е Вероника Михайлова, която отговаря на телефон 0886 801 309.

Галина ГЕОРГИЕВА

Свободни образователни ресурси са на разположение на украинските деца, благодарение на организацията
"Образование без раници". Екипът е събрал и периодично ще обновява информация за свободни обучителни
онлайн ресурси, които да подпомогнат момчетата и момичетата да продължат да учат и да усещат радостта от
знанието, въпреки че са далеч от своите училища, съученици и учители, далеч от своята родина.

"Целта ни е да бъдем полезни на бягащите от войната украински деца и семейства, както и на всички доброволци
и учители в България, които ще помагат за продължаване на образователния процес на децата бежанци. Ще
продължим да обогатяваме този ресурсен списък в следващите дни и седмици, в съгласуване с други експерти в
страната и от нашите мрежи в чужбина", обясниха от "Образование без раници".

Ресурсите са достъпни тук.

Освен на украински език от организацията са подбрали ресурси и на руски, български и английски, които са
популярни езици сред голяма част от хората в Украйна и също могат да са от полза.

Заглавие: Ротаракт клуб В. Търново организира инициатива в подкрепа на двойки с репродуктивни проблеми
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Линда Ауанис, председател на Съвета на жените бежанки в България, в "Бизнес старт", 08.03.2022

Жените, които бягат от война, живеят в един ад. Пътят им е много тежък. Изживяват загуба на семейство, загуба на
близки. Пътят им е осеян с опасности, включително и риска от трафик на хора. В този риск попадат и децата.
Винаги трафикантите са на първа линия, когато има война. Това каза Линда Ауанис, председател на Съвета на
жените бежанки в България, в предаването "Бизнес старт" на Bloomberg TV Bulgaria с водеща Живка
Попатанасова.

"Всеки човек, избягал от война, има нужда от закрила - от сигурно място, където да живее. Да бъде настанен и да
работят с него психолози, защото тази травма не е временна. Тя е за цял живот и остава и в децата им".

Ние, в нашия проект, имаме психолози, с които работим и насочваме жени и мъже към консултация с психолози. В
момента българското общество се отвори изключително много към украинците и много организации се включиха,
за да предоставят подкрепа. Фондация Анимус също се включи с предоставяне на безплатна услуга - осигуряване
на психологически консултации за бежанци, пристигащи от Украйна. И това не е единствената такава организация.

"Пътят на един бежанец не е лесен и е много рисков. Откакто започна кризата в Украйна непрекъснато
получаваме обаждания с молба за съдействие за настаняване на бежанци. Ние съдействаме и за придружаване
до различни институции, за регистрация при личен лекар за децата, тъй като в нашата организация имаме
социални работници, културни медиатори, които говорят езика на бежанците. Целта е да улесняваме интеграцията
и актуалните проблеми, които възникват".

Кампанията "Обединение за мир", която Съвета на жените бежанки в България организира, включва събиране на
материали - кухненски посуда, хигиенни материали, одеала, възглавници и всичко друго, от което имат нужда
бежанците, когато излизат от бежански лагери и се настаняват в квартири, каза Ауанис. "Направихме кампания и
за набиране на средства, с които да се купят ваучери за храна, за да се подпомогнат най-уязвимите групи".

"По всяка кампания за помощ, която пускаме, веднага, още на същия ден понякога, получаваме помощи", сподели
гостенката. Тя добави, че това се дължи на доверието, което през годините са успели да изградят, както в очите на
дарителите, така и на самите бежанци, които се обръщат за помощ към тях и след това ги търсят и препоръчват
техните грижи на други нуждаещи се. "90% от даренията са от български дарители."

"Много е важно да има координация между всички институции, които взимат решения и работят заедно с
неправителствените организации (НПО), защото ние сме на място. Винаги сме на терен, но голямата роля за
закрилата и подкрепата на бежанците се носи от държавните институции в лицето на Държавната агенцията за
бежанците при Министерски съвет".

България мина един период на "пълен хаос", когато имахме много бежанци, каза гостенката. "През 2013 година за
пръв път влязоха в България голям брой бежанци, които търсиха закрила. Тогава са се активизирали много
държавни институции, компании и неправителствени организации и е стартирала ежемесечна координационна
среща, организирана от Държавната агенция за бежанците, на които се обсъждат проблемите и се търсят
решения.

През 2007 до 2013 година имаше Национална програма за интеграция на бежанците, каза Линда Ауанис. "След
големия брой влезли бежанци, тази програма бе прекратена и в момента няма действаща програма за
интеграция. Бежанците, които влизат в България след 2013 година, разчитат на подкрепа по проектни програми
към НПО. Има много НПО организации в България и радостно е, че се подкрепяме в работата си като едно
семейство, без да се конкурираме".

"Има стратегия и програма, но не е адекватна и работеща. Надявам се, че нещата ще се променят. Има бежанци,
които искат да се интегрират, но се нуждаят от подкрепа".

Какви са съвместните програми на Каритас и Български червен кръст? Как се работи с уязвими групи? Какви са
съвместните програми с бизнеса за намиране на работни места за бежанците? Какви са социалните услуги,
предоставяни от Севета на жените бежанки в България? Как се случва интеграцията на децата бежанци в
образователната система на България? Какъв е напредъкът, която е постигнат в тази област и какво още предстои
да се направи? Как успяха да се интегрират бежанците в България, които намериха тук свой дом 10 години след
Арабската пролет?

Вижте целия коментар във видеото.

Всички гости на предаването "Бизнес старт" може да гледате тук.
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Медия: Телевизия Блумбърг
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Компанията се ангажира да удвои даренията от свои потребители и членове на екипа си през следващите
30 дни до максимален размер от 500 000 долара

В рубриката "Каузите на компаниите в България" ще представяме различни актуални инициативи, които са пример
за отговорно поведение на бизнеса в България. Благотворителни кампании, дарения, дейности в сферата на
корпоративната социална отговорност (КСО), примери за екологично, социално и отговорно управление (ESG),
доброволчество, подкрепа, хуманитарна помощ и др.

Компанията за управление на дигитални активи Nexo обяви, че подкрепя украинския народ с хуманитарна
подкрепа и първоначално дарение от 100 000 щатски долара.

През следващите 30 дни Nexo се ангажира да добави 100% към всички дарения на своите потребители и 200%
към даренията на екипа си към официалните Bitcoin, Ethereum, Tether и Polkadot адреси, предоставени от
правителството на Украйна, до общата сума от 500 000 щатски долара.

"Преживяното последната седмица е болезнено напомняне, че достъпът до независима, трансгранична,
резистентна на цензура финансова система е жизненоважен за свободните общества. Нашето убеждение е, че
само блокчейн технологиите безусловно предоставят такъв и ние в Nexo ще продължим активно да бъдем част от
достигането на решенията му до хората.", коментираха от екипа на компанията.

Nexo обяви още, че ще продължи да следи отблизо ситуацията и ще предприеме всички необходими последващи
действия в посока подпомагане на засегнатите чрез всички възможни форми на хуманитарна помощ – финансова,
материална и логистична – както и чрез създаване на възможности за професионална реализация и осигуряване
на трайно убежище извън пределите на Украйна за нуждаещите се.

"Не можем да си представим страданията, които потърпевшите от случващото се в Украйна преживяват. Сега е
време за човечност и съпричастност. Най-добрият начин да направим това за нас в Nexo е да използваме силата
на криптовалутите. Отправихме своя апел към потребителите на платформата ни да дадат своята подкрепа като
ние ще надградим техните усилия. Надяваме се, че нашите действия ще вдъхновят възможно най-широк кръг от
компании и личности да дадат своя принос по начин и в размер, които преценят за правилен.", добавят още от
компанията.

За единадесета поредна година Фондация "Шанс за децата и природата на България" обявява националната си
програма "Награди, стипендии и отличия". Проектът има за цел да подпомогне обучението и да подкрепи
националните и международните изяви на талантливи деца и младежи в областта на точните и хуманитарни науки,
изкуството и новите технологии, съобщиха от фондацията. Още от 2011 г. Фондация "Шанс за децата и природата
на България" си поставя благородната задача да подпомага развитието на талантливи деца и способни млади
хора на възраст от 6 до 20 години, предоставяйки им шанс, зависещ изключително от техните качества и умения,
усилия и постоянство. Екипът има за цел да осигури на българските талантливи деца и младежи подкрепа във
важни етапи от тяхното образование, професионално обучение и творческо усъвършенстване. Оттогава до
момента по програмата "Награди, стипендии и отличия" са отличени над 75 даровити деца от цялата страна, а 10
от тях са получили Големия приз "Шанс за таланта", който им е осигурил възможността да участват и да постигнат
високи успехи на европейски и световни първенства. И тази година даровитите ни българчета ще могат да
кандидатстват за две парични награди в размер до 600 лв. за талантливи деца/младежи с ограничени финансови
възможности, постигнали особени успехи в областта на науката или изкуството през учебната 2021/2022.
Фондацията отпуска и две индивидуални парични награди в размер до 550 лева за отлично представяне на
национални или международни олимпиади, конкурси, състезания и други през учебната 2021/2022., както и Приз
"Шанс за млади таланти" за 2022 г. Призът на се връчва еднократно за календарна година за постигнати особено
високи успехи в областта на науката и/или изкуството през учебната 2021/2022. "Щастливи сме, че вече единадесет
години имаме възможността да подпомагаме и развиваме дарбите на българските деца и да надграждаме
техните знания и умения посредством тези стипендии. Знаем, че колкото и да е талантлив един човек без
подкрепа и достатъчно поле за изява, талантът не би могъл да се развие достатъчно. Талант, работа, изяви,
постижения, устойчиво развитие и спазване на правила са основните ни критерии за оценка в проекта ни
"Награди, стипендии и отличия!", споделя Лилиана Славова, председател на Фондация "Шанс за децата и
природата на България". 

Дата: 07.03.2022 14:05
Медия: Economy

Заглавие: Талантливи деца и младежи ще бъдат подпомогнати със стипендии от фондация
Дата: 08.03.2022 15:01
Медия: Аз-детето

Заглавие: Близо 660 незрящи получиха помощни средства и финансова подкрепа от BILLA България

https://www.az-deteto.bg/talantlivi-detsa-i-mladezhi-shte-badat-podpomognati-sas-stipendii-ot-fondatsiya/21729/view.html
https://sliven-news.com/blizo-660-nezryashti-poluchiha-pomoshtni-sredstva-i-finansova-podkrepa-ot-billa-balgaria/


Търговската верига бе отличена с почетен знак от Съюза на слепите в България за
дългогодишното партньорство.

За седма поредна година, BILLA подкрепи дейността на Съюза на слепите в България чрез дарение на стойност
13 000 лв. От тях, 8000 лв. са насочени към обезпечаване на
технически помощни средства за членове на Съюза през изминалата година, а останалите 5000 лв. са
разпределени поравно между регионалните организации в Силистра, Стара Загора, Бургас, Смолян и Кърджали,
като безвъзмездна финансова подкрепа за членове в тежко социално положение. В Международния ден на
хората с увреждания, който се чества на 3 декември, веригата получи благодарствено признание от Сдружението,
под формата на бронзова статуетка с почетния знак на организацията.

"От 2015 г. активно подкрепяме дейността на Съюза на слепите, като до момента общият размер на инвестициите
в полза на техни инициативи възлиза на над 50 000 лв. Вярваме, че благодарение на съвместното ни
партньорството даваме своя принос в полза на приобщаването на хората със зрителни увреждания и позитивната
промяна в тяхното ежедневие," сподели Вигнитас Шапокас, изпълнителен директор на BILLA България.

456 от членовете на Съюза на слепите получиха българоговорещи и тактилни технически помощни средства
благодарение на част от направеното корпоративно дарение. Средствата достигат до нуждаещите се посредством
регионалните клонове в Плевен, Варна, Пловдив, Русе и Монтана. Те включват говорещи апарати за кръвно
налягане, бели бастуни за ориентиране и мобилност, часовници, лупи, кутийки за лекарства, настолни игри и други
пособия. Останалите 5000 лв. подпомагат финансово 202 социално слаби членове на Съюза. Те са разпределени
поравно между местните организации в пет други района в страната, като подкрепят общо 40 индивидуални
бенефициенти във всеки от тях.

BILLA е първата търговска верига у нас, която въвежда корпоративна политика за
асистирано пазаруване за хора с увредено зрение. Служителите във всички търговски
обекти преминават през специално обучение за запознаване с основните правила за
оказване на съдействие и обслужване на незрящи клиенти. В допълнение, през 2017 г.
компанията имплементира в корпоративния си уебсайт иновативната технология,
предоставена от организацията, която позволява съдържанието на всички седмични и
месечни брошури, поместени на www.billa.bg, да се възпроизвеждат и като звук.

Програмата включва осигуряване на безплатно настаняване в София, Варна, Пловдив и Бургас и възможност
за работа на до 900 души

В рубриката "Каузите на компаниите в България" ще представяме различни актуални инициативи, които са пример
за отговорно поведение на бизнеса в България. Благотворителни кампании, дарения, дейности в сферата на
корпоративната социална отговорност (КСО), примери за екологично, социално и отговорно управление (ESG),
доброволчество, подкрепа, хуманитарна помощ и др.

От 9-ти март 2022 година е в действие цялостна програма за пълноценно интегриране на бежанци от Украйна,
които желаят да станат част от екипа на Нарру Bar & Grill.

Програмата включва осигуряване на безплатно настаняване в София, Варна, Пловдив и Бургас и възможност за
работа на до 900 души, които в зависимост от предпочитанията си и нивото на владеене на български език могат
да работят като сервитьори и хостеси или като готвачи, помощник-готвачи и опаковчици. Програмата включва и
безплатно обучение и квалификация за всяка от позициите.

"Във време на война повече от всякога са нужни конкретни действия, с които да покажем съпричастност, поради
което компанията ни взе решение да направи това, което е по силите ни, за да помогнем активно на бежанците от
Украйна да намерят сигурност и възможност да изградят нов живот в тази изключително тежка за тях ситуация",
каза Теодора Попова, изпълнителен директор на Нарру Bar&Grill.

Желаещите могат да се свържат с дирекция "Човешки ресурси" на компанията, към която е създадено специално
звено за обслужване на бежанците от Украйна на телефон +359 88 4990913.
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Каузите на TBI Bank: Дарение от 500 хил. лв. в подкрепа на украинския народ
Каузите на Nexo: Първоначално дарение от 100 000 долара за засегнатите в Украйна
Каузите на OLX: Спешна инициатива за подкрепа на украинските бежанци
Каузите на Фантастико: Подкрепа с 50 хил. лв. нуждаещите се от Украйна
Каузите на Schwarz: Kaufland и Lidl даряват стоки на стойност €10 млн. за хората в Украйна
Каузите на Playtech Bulgaria: Над половин милион лева за благотворителност през 2021 

Фондация "Глобални библиотеки - България" (ФГББ) призовава за участие в All Digital Week 2022, съобщават от
организацията.

ФГББ като партньорите в европейската мрежа ALL DIGITAL ще се включи за поредна година в провеждането на
кампанията за насърчаване на цифровите умения на европейските граждани.

Тази година събитието ще продължи месец и ще се състои от 15 март до 15 април.

От фондацията приканват всички библиотеки да се включат като организират различни събития по темите за
#digitalskills: подобряване на дигиталните умения и насърчаване на цифровото включване и достъпност;
насърчаване на медийната грамотност и справяне с дезинформацията; насърчаване на използването на
Европейската рамка за цифрови компетенции (DigComp) и проучване колко граждани на ЕС имат Европейския
сертификат за цифрови умения (EDSC); киберсигурност и по-безопасен интернет; подобряване на уменията за
STEM и STE(A)M за младежи.

Паневропейската All Digital Week е ежегодна кампания за цифрово овластяване, която се провежда в цифрови
центрове за компетентност, библиотеки, училища, читалища и нестопански организации в Европа, като ежегодно
привлича 100 000 европейци във вълнуващи онлайн и офлайн събития, занимаващи се с цифровата
трансформация и нейните ефекти. През последните години ФГББ координира кампанията в страната и
комуникацията между партньорите на национално и местно ниво.

/ТС/

Фондация "За Нашите Деца" започва дарителска кампания "Мисия Украйна" за спасяването на 1400 украински
деца и семейства, съобщиха от фондацията.

Регионалният алианс "Подкрепа за Всяко Дете", включващ организации от България, Молдова, Грузия и Украйна
от общата организация Every Child, се обединяват в подкрепа на децата на Украйна, чрез Partnership for Every Child
(P4EC) Украйна. Четирите организации са сключили споразумение за подкрепа, което гарантира доброто
управление на програмата и прозрачност на разходваните средства.

Фондация "За Нашите Деца" е координатор на кампанията в България. Тя работи пряко с украинската
организация в подкрепа на деца в неравностойно положение Партнерство "Кожній дитині" (P4EC Ukraine), в която
екип от 18 специалисти се опитва да помогне на 1400 деца, настанени в приемни семейства и семейства на
близки и роднини. Към настоящия момент всички те са на територията на Украйна и не могат да избягат от
войната.

"Нашите украински колеги са в крайна нужда от спешна подкрепа, за да могат да осигурят храна и чиста вода,
основни хуманитарни, санитарни и здравни помощи. Чрез нашите Комплекси за ранно детско развитие в София и
Пловдив ще подкрепяме с психологическа помощ и украинските семейства, които вече са в България", заявяват от
фондация "За Нашите Деца".

Всеки, който иска да помогне, може да дари по банков път или онлайн на сайта на фондацията, където се намира
повече информация за кампанията: https://detebg.org/misia-ukraina.

Всички дарения ще бъдат насочени към благотворителната организация Партнерство "Кожній дитині" (P4EC
Ukraine) и към програмата на фондация "За Нашите Деца" за подкрепа на украински деца и семейства,
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пристигнали в България. 
Програмата за подкрепа включва: Директна финансова помощ на P4EC Украйна в грижата за безопасността на
1400 деца и семейства - приемни, близки и роднини, осигуряване на храна, лекарства, чиста вода, санитарни
материали и други необходими консумативи. Подкрепата включва още комуникационни средства за връзка между
социалните и хуманитарните работници и семействата с малки деца – телефони с интернет и таблети, автомобили
за транспортиране и предоставяне на хуманитарна помощ на територията на Украйна и транспортиране на
децата и семействата на по-безопасно място.
Предвидена е хуманитарна помощ на украински деца и семейства, които са прекосили границата на Украйна и са
се насочили към Молдова, хуманитарна, социална помощ и психо-социална подкрепа на украински семейства с
малки деца, пристигнали в България чрез социалните услуги в двата Комплекса за ранно детско развитие в София
и Пловдив.

Фондация "За Нашите Деца" поддържа непрекъсната връзка със своите партньори от P4EC Украйна, за да се
информира за обстановката в засегнатите райони, както и за постоянно увеличаващите се нужди от хуманитарна
помощ.

/РИ/

Ротари клуб – Велико Търново, заедно с младежките структури на хуманитарната организация в града Ротаракт и
Интеракт, започват мащабна кампания "Помощ за Украйна" в подкрепа на пострадалите от войната.
Великотърновските ротарианци се присъединяват към националната кампания, обявена от Изпълнителния
комитет на Дистрикт 2482 България "Купи и Дари", в помощ на пристигащите в страната ни украинци и бесарабски
българи. Кампанията ще се проведе в няколко големи търговски обекта в старата столица. Хората, които искат да
помогнат, могат да купят и да дарят продукти, като ги оставят в специално обозначените за това колички на изхода
на магазините.
Могат да бъдат дарявани пакетирани храни, консерви, хигиенни материали, памперси, консумативи, спално бельо,
детски играчки, стоки за ежедневна употреба. Списък на възможните за даряване продукти ще бъдат оповестени
във всички обекти.
Кампанията на Ротари клуб дава възможност на всички желаещи да предоставят своите дарения и в специално
наето за това складово помещение. То се намира на ул. "Магистрална" 9 – бившия "Булгарплод" – склад на
"Грестокомерс". В склада ще има дежурни, които ще приемат даренията.
Ротарианците ще се включат в подкрепата за украинските граждани, които търсят убежище у нас, като предоставят
безвъзмездно транспорт от границата и настаняването им в жилища на територията на общината. От клуба са
готови да окажат безвъзмездна правна помощ за условията за настаняване, както и безплатни медицински услуги
за нуждаещите се. Всички свои действия те провеждат след непрекъснати контакти и двупосочна информация,
която обменят ежедневно с Координационния център, създаден в Община Велико Търново.
От Ротари клуб посочват, че ако конфликтът бъде потушен и отпадне нуждата от подпомагане на бежанци от
засегнатия район, всички събрани дарения ще бъдат пренасочени към социалните институции в града и региона.

Украински граждани, които вече са влезли на територията на България, могат да посетят клиниката на "Четири
лапи" в Банкя, където безвъзмездно да получат за своите домашни любимци необходимите идентификация,
ваксинация или кастрация.

По данни на граничните служби от 24 февруари досега от всички ГКПП в България са влезли около 40 хиляди
украински граждани, от които някои са се насочили към други страни, а над 20 хиляди са останали у нас.

Нашата държава е въвела облекчена процедура за преминаване през границата на животни, придружаващи
пътници от Украйна. Такива хора обаче трябва да подадат уведомление до Българската агенция за безопасност
на храните (БАБХ), след което имат срок от 72 часа за пълен ветеринарно-медицински преглед на животното.
След поставяне на ваксина против бяс, любимецът трябва да е в изолация 21 дни, обясни пред Радио София д-р
Маргарита Чанкова, директор направление "Грижа за бездомните животни" на фондацията.
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Медия: Българско национално радио

https://www.dnesbg.com/obshtestvo/rotariantsite-s-mashtabna-kampaniya-vpomosht-za-ukraynav.html
https://bnr.bg/post/101613079/fondacia-chetiri-lapi-obslujva-bezvazmezdno-ukrainci-s-domashni-lubimci


Тя разказа още, че от 2012 г. българските специалисти от фондация "Четири лапи" си сътрудничат с украински
колеги.

За изминалия период Украйна е постигнала забележителни резултати за хуманното отношение към бездомни
животни на територията на държавата.

В момента колеги на д-р Чанкова са в Украйна, добре са и се стараят да помагат на място, доколкото е възможно.

Този понеделник, 7 март, украински екип на "Четири лапи" е направил дарение от 1,5 т суха храна за приют във
Виница, където също има военни действия.

Други служители на фондацията си сътрудничат с представители на други организации в Румъния и Молдова –
също за защита на животните.

Чуйте целия разговор на Гергана Пейкова с д-р Чанкова.

Сдружение "Бъдеще за децата" в Казанлък е готово да предостави на всички бягащи от военните действия в
Украйна безплатна психологическа и социална подкрепа. Всички специалисти в сдружението – психолози,
семейни консултанти и социални работници ща помагат на жертвите на войната да преодолеят стреса и ужаса от
бойните действия, разрушенията и дългия път до страната ни.

"Майките с малки деца ще могат да получат памперси, специализирани млека, детски храни, дрехи и обувки за
деца до 15-16-годишна възраст. Това са от запасите на организацията от различни проекти или дарения от
граждани при наши благотворителни инициативи", каза Невена Трифонова от Сдружение "Бъдеще за децата".
"Бебето Марк, което се роди вчера в многопрофилната болница в Казанлък и майката са добре. Тя кърми
новорденото.", каза Трифонова. Екип на сдружението е провел разговор с майката за да разбере от какво се
нуждаят в момента тя и детето й. Осигурени са им бебешки дрешки и памперси. Общината търси жилище, в което
да настани семейството, след като момченцето бъде изписано с майката, уточни Трифонова.

Досега чрез информацията с която разполага сдружението, са помогнали на украинско семейство, за което са
потърсили информация как да се придвижи до България, доброволци от Пловдив.

Хората и фирмите, които искат да помогнат с дрехи, хранителни продукти, бебешки принадлежности и обувки за
деца могат да потърсят връзка със сдружението на неговата Фейсбук страница, по имейл или на телефоните
посочени в интернет- страницата на "Бъдеще за децата" в Казанлък.

Координатите за връзка с организацията за всички, които искат да помагат на украинските бежанци:

Сдружение "Бъдеще за децата"

Мария Гинева, изпълнителен директор, тел. 0878379261, 0431/62866

special_child@abv.bg, info@speckids.org, Можете да пишете и във фейсбук страницата на сдружението.

Адвокатската колегия на Хасково се включва в кампанията за подпомагане на бежанците, които пристигат на
територията на града и региона от Украйна. От днес в Колегията има създадена организация за безплатни
консултации за нуждаещите се от правна помощ, съобщи председателят й Меглена Гунчева.

Бежанците ще се подпомагат по въпроси, свързани с трудово-правните отношения, по документите им, както и по
законодателството, свързано с регистрациите и статута им за пребиваване у нас.

"Сигурно има хора, които са тръгнали от Украйна без документи заради създалата се ситуация там или други,
които са ги изгубили по пътя, тъй като виждаме, че пътуват с дни, за да достигнат до държава, където да са сигурни.

Заглавие: Сдружение в Казанлък ще помага с психологическа помощ и най-необходимото на бежанците с малки
деца
Дата: 09.03.2022 17:14
Медия: Радио Стара загора

Заглавие: Адвокатската колегия в Хасково се организира за безплатна помощ към бежанците
Дата: 09.03.2022 17:52
Медия: Dimitrovgrad.bgvesti.NET

https://bnr.bg/starazagora/post/101613361/sdrujenie-v-kazanlak-shte-pomaga-s-psihologicheska-pomosht-i-nai-neobhodimoto-na-bejancite-s-malki-deca
https://www.dimitrovgrad.bgvesti.net/news/536636/advokatskata-kolegiya-v-haskovo-se-organizira-za-bezplatna-pomosht-kam-bezhantsite


Някои вероятно ще искат да започнат във възможно най-скоро време работа. Затова с колегите организираме
тази приемна за безплатна помощ към тях", посочи още адвокат Гунчева.

В Колегията днес вече изготвиха и списък на адвокатите, които ще дават дежурства.

Приемната ще е отворена всеки делничен ден във времето от 8.30 до 18.30 часа. Тя се намира на ул. "Хан Кубрат"
№8, ет.4, офис 24, телефон за връзка:038/664 330 и 0884 426272.

Един от адвокатите доброволци, които ще дават правни консултации в приемната за бежанци от Украйна, е Тодор
Ташев. Той пое първото дежурство днес. Включва се в кампанията на гилдията, защото категоричен, че трябва да
се помага на тези, които се нуждаят. Освен това има и опит по правни въпроси, свързани с бежанците.

"Тепърва ще бъде приложена много облекчена процедура за бежанците, които пристигат у нас от Украйна. Всичко
ще става на практика буквално за часове. Издаването на регистрационна карта ще става много бързо. А в
момента, в който имаш такава, излизаш на адрес, можеш да започнеш работа, децата да бъдат записани на
училище", разяснява адвокатът. След получаването на тази регистрационна карта, ще се изплащат и 40 лева на
ден на човек, които правителството вече обяви".

Адвокат Ташев и колегите му доброволци от днес вече консултират бежанци от Украйна.

Красимира Славова

"Щабът за бежанци беше създаден почти веднага, още в първия ден след започването на войната, но просто
не беше обявен официално и не беше конституиран официално със заповед, което се случи няколко дни по-
късно". Това заяви в интервю за предаването "Преди всички" на програма "Хоризонт" Красимира Величкова,
съветник на вицепремиера Калина Константинова:

"Амбицията ни е утре в 6 гранични пункта на северната граница, защото основно оттам влизат хората, бягащи от
войната в Украйна, да бъде създаден ред, чрез който да може на място те освен да преминават, да се регистрират
и тези, които искат да получават временна закрила, също така да бъдат обследвани хората, които имат нужда от
настаняване, защото с решението, което Министерски съвет взе вчера за временната закрила, се прие едно
решение за хуманитарна подкрепа, което означава, че лицата, поискали временна закрила, ще имат право на
настаняване, на лечение и въобще на всички права, които имат и българските граждани. Това, което се прави с
регистрацията за временна закрила, е, че се идентифицират непридружените лица, записват се
идентификационните данни на възрастни и деца, снемат се биометрични данни. След това има необходимост от
това да се събере информация от хората за данни за роднини, разделени от членовете на своите семейства,
защото ние бихме съдействали за възстановяване на семейните връзки, запис на данни за здравен статус, за
нуждите им, както за моментното състояние, така и за хроничните заболявания, дали желаят настаняване или не,
защото в момента има хора, които идват тук при роднини или при приятели и не желаят да бъдат настанявани, а
имат възможност да направят това самостоятелно, тоест всички тези въпроси, които на практика ще помогнат на
държавата да организира най-добрата подкрепа за тези хора, след като те вече минат границата".

Красимира Величкова обясни за кой и за какво ще получава помощта от 40 лева на ден:

"Помощта от 40 лева е за настаняване с храноден, тоест за спане с изхранване за лицата, поискали временна
закрила, за тези, които са поискали да имат този статут, защото само този статут ще дава право на този тип
подкрепа и ще бъдат за местата за настаняване, за юридическите лица, които настаняват хора, тоест хотели,
почивни станции. Тези, които отиват при роднини, въпреки че са с такъв статут, няма да получават тази помощ".

Цялото интервю с Красимира Величкова можете да чуете от звуковия файл.

Необходимата информация, както за бягащите от войната в Украйна, така и за тези, които искат да помогнат на
бежанците, вече се публикува в единния информационен портал "България за Украйна". Той е достъпен на адрес

Заглавие: Красимира Величкова: Щабът за бежанци беше създаден почти веднага след започването на
войната
Дата: 10.03.2022 08:45
Медия: Българско национално радио

Заглавие: Порталът ukraine.gov.bg дава необходимата информация за бежанците от Украйна
Дата: 10.03.2022 10:00
Медия: Българско национално радио
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ukraine.gov.bg. Налични са обяви за настаняване от частни лица и от държавни институции.

Сайтът е достъпен на украински, руски, английски и на български език. Повечето от базите за отдих на
министерства, ведомства и държавни фирми фигурират в списъка за настаняване, включително и базата на
народното събрание във Велинград. Леглова база предлагат и много от общините. Има вече и обяви за работа.
Всеки желаещ да стане доброволец може да избере организация, която участва в осигуряването на хуманитарна
помощ.

Комплект за визуализация на основните физични закони дари Сдружението на частните предприемачи и
работодатели в Пазарджик на СУ "Д-р Петър Берон". Комплектът съдържа всички необходими компоненти за
провеждане на експерименти и визуализации на законите, свързани със сила и противодействие, енергия,
топлина, електричество, въздух, звук и светлина. Той включва необходимото за провежда на предвидените в
учебното съдържание опити.

"Надяваме се, че с това дарение ще направим учебното съдържание по-достъпно. Нашата цел е да предизвикаме
интереса на учениците, в случая - към предмета Физика, но по-голямата ни цел е качеството на образованието
като цяло". Това заяви при връчване на дарението председателят инж. Иван Неделчев.

Инициативата за дарението е на Ротари клуб-Пазарджик. "Движението Ротари има редица инициативи, сред които
са и умиротворяването - една актуална тема към днешния ден, другите са свързани с образованието, децата,
здравеопазването, екологията и много други. В Пазарджик нашият клуб спонсорира основно проекти, свързани с
образованието и социалната политика, работим 20 години с немски клубове, които подпомагат социално слаби
деца, а тази година сме поставили акцент на детското здравеопазване и образование, посочи д-р Екса Бъздигян,
председател на Ротари клуб – Пазарджик, по чиято идея Сдружението на предприемачите закупи учебния
комплект за опити по физика. Д-р Бъздигян благодари на Сдружението за подкрепата и подчерта факта, че
различни организации и бизнеси в Пазарджик се обединяват в името на доброто на децата.

Благодарни сме на Сдружението на предприемачите в Пазарджик и сме убедени, че направеното от Вас дарение
ще повиши интереса към природните науки, ще засили познавателната активност на децата и изследователските
им умения, заяви директорът Станка Пашова. Тя връчи благодарствени писма на Сдружението на
предприемачите и на Ротари клуб-Пазарджик.

Koнфлиĸтът в Уĸpaйнa пpeдизвиĸa oгpoмнa нecтaбилнocт във финaнcoвитe пaзapи и дpacтичнo yвeличи
нecигypнocттa в обществените нагласи oтнocнo възcтaнoвявaнeтo нa глoбaлнaтa иĸoнoмиĸa. Последните
дванадесет дни минават под надслов за подкрепа на бежанците от Украйна, като редица бизнеси дават своя
принос, а вълната от съпричастност не стихва. BILLA България е сред включилите се активно в подкрепа на
украинския народ, в отговор на кампанията по набиране на материални дарения, която стартира на 27 февруари,
2022 г., по молба на Украинския Червен кръст, във взаимодействие с правителството страната ни.

Веригата подкрепя инициативата съвместно с дългогодишния си партньор - Български Червен кръст. Компанията
е дарила хигиенни продукти от първа необходимост на стойност над 13 000 лв., в отговор на нуждите на
пострадалото население в Украйна. Списъкът с продукти обхваща течен сапун, тоалетна хартия, мокри кърпи, прах
за пране, паста за зъби, бебешки пелени и други, част от собствените брандове на BILLA - Clever, BILLA, Today или
общо 110 кашона хуманитарна помощ.

От 10 март, кампанията "Купи и Дари" на BILLA България и Българския Червен кръст ще премине под знака на
съпричастността и подкрепата за бежанците от Украйна. Търговската верига отправя посланието "Да помогнем
заедно на украинските бежанци" и в рамките на един месец ще насърчава събирането на трайни хранителни
продукти в добре познатите колички на кампанията в касовата зона на магазините.

Спиране от продажба на руски стоки

Заглавие: Предприемачи дариха STEM комплект на пазарджишко училище
Дата: 10.03.2022 10:27
Медия: Марица

Заглавие: BILLA България спира от продажба руските стоки и инициира дарителски кампании в подкрепа на
украински граждани
Дата: 10.03.2022 11:03
Медия: Money.bg

https://www.marica.bg/region/pazardjik/predpriemachi-dariha-stem-komplekt-na-pazardjishko-uchilishte
https://money.bg/companies/billa-balgariya.html


Междувременно, от началото на месец март стоките с руски произход, които са предимно в категория алкохолни
напитки в магазините на BILLA в цялата страна, са спрени от продажба. "Потребителите ни познават руския
алкохол. Вярваме обаче, че богатият ни асортимент ще им предостави възможност да изберат други
висококачествени продукти в тази категория, на добри цени", споделят от търговската верига.

Разнообразният асортимент от стоки остава в магазините на BILLA

Предвид динамиката на последните дни в сектора на бързооборотните стоки, много потребители изразиха
притеснението си относно вероятен недостиг на някои стоки, на фона на прекъсвания във веригите на доставки от
Украйна и Русия. От тази гледна точка, BILLA България полага непрекъснати усилия да следи развоя на
ситуацията, потреблението и възможните предизвикателства, за да ги посрещне проактивно. Междувременно,
продължава да поддържа в наличност изобилие от стоки на местни доставчици. Собствените марки "Българска
ферма" и BILLA Градини обезпечават 100% родни артикули. В магазинната мрежа е висок процентът на българска
продукция и в останалите водещи категории като месо и млечни например. От тази гледна точка, богатството на
асортимента в голяма степен е представено от родни производители, а не толкова от вносни брандове.

По данни на веригата, на този етап за презапасяване от страна на потребителите не се наблюдава.

Цанка Миланова, изпълнителен директор на Българската хранителна банка, в "Бизнес старт", 10.03.2022г.

Българска хранителна банка е организация, която винаги разполага с резерв от храни, за да сме в състояние
бързо и навреме да реагираме при нужда. Това сме правили и при наводнения и други кризисни ситуации.
Сегашната ситуация с украинските бежанци не е по-различна като организация. Ролята ни е да осигурим
питателна храна навреме за онези, които имат най-голяма нужда от нея. Това каза Цанка Миланова,
изпълнителен директор на Българската хранителна банка, в предаването "Бизнес старт" с водещ Живка
Попатанасова.

Доверената ни храна от хранителната индустрия за миналата година се изразява като стойност на почти 1,5
милиона лева. Това означава, че за над 60-те организации, с които сме работили, това е спестен ресурс,
предоставен в натура, във вид на храна. За тези, които получават финансиране от държавата, това означава
спестен ресурс за услуги, които ще могат да бъдат доставени до повече хора, подчерта Миланова.

"Имаме спешен апел към нашите регулярни дарители за осигуряване на по-големи количества храна, за да
гарантираме доставки за по-дълъг период от време".

Даренията, които получава нашата организация, са от компании, които са производители, преработватели или
търговци на храна. За съжаление вече има тенденция за намаляване на даренията, тя се наблюдава още от
миналата година.

"Трудностите, които бизнесът среща с растящите цени на електроенергия, основни суровини и ресурси, ограничи
възможностите му да полага усилия за даряване".

От друга страна в момента влизаме в нова криза още не излезли от предишната и това води до нарастване на
нуждата и тук сред българското население. До нас достигат запитвания за хранително подпомагане все по-често от
все повече организации от малки до големи населени места. За момента се грижим ежеседмично за 8000 души, а
над 20 000 души сме подкрепили на годишна база.

По отношение на нивото на доброволческа култура в България събеседникът посочи, че все повече хора са готови
да се отзовават, да споделят времето и уменията си.

" Необходима е обаче доста по-добра координация, навременна информация и единна база данни. Добре е да се
създаде единна система за реакция".

Българска хранителна банка организира кампания "Килограм доброта" на 26 и 27 март в София. Кампанията е
традиционна за организацията и е за събиране на трайно пакетирани храни. Този път голяма част от тази храна
ще бъде насочена основно в подкрепа на бежанците от Украйна, каза Миланова и допълни, че от началото на
войната вече има няколко доставки за тези хора.

Още за кампанията "Килограм доброта" и кои са предстоящите инициативи на БХБ може да гледате във видеото.

Всички гости на предаването "Бизнес старт" вижте тук.

Заглавие: Заради кризите бизнесът намалява даренията на храна, а нуждаещите са все повече
Дата: 10.03.2022 12:06
Медия: Телевизия Блумбърг
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От 10 март кампанията "Купи и Дари" на BILLA България и Българския Червен кръст ще бъде под знака на
съпричастността и подкрепата за бежанците от Украйна.

Търговската верига отправя посланието "Да помогнем заедно на украинските бежанци" и в рамките на един месец
ще насърчава събирането на трайни хранителни продукти в добре познаните колички на кампанията в касовата
зона на магазините.

Всеки клиент, който желае да подкрепи инициативата, може да го направи, като закупи трайни пакетирани
хранителни продукти, сред които зеленчукови и месни консерви, брашно, варива, макаронени изделия, захар и
олио. BILLA организира събирането на дарените продукти в специално брандираните колички, а също така ще има
ангажимент да добави допълнителни такива към вече генерираните количества.

"В тези трудни времена, екипът ни остава съпричастен с трагедията на милиони украински граждани, принудени
да напуснат родните си места. Вярваме, че нашите клиенти ще подкрепят настоящата кампания, защото са
доказали своята съпричастност към всички уязвими групи през годините.

Тъкмо затова, няма по-подходящ момент да се обърнем към тях с думите "Да помогнем заедно" и да ги
мотивираме да дадат своя принос, в името на обезпечаването на базовите човешки потребности на бежанците от
Украйна," сподели Вигинтас Шапокас, изпълнителен директор на BILLA България.

Веригата поема ангажимент да предава дарените хранителни продукти във всеки свой обект на регионалните
организации на Българския Червен кръст. От своя страна, екипите на организацията разпределят количествата
спрямо потребностите на бенефициентите по места.

Настоящото издание на инициативата "Купи и Дари" е още една стъпка, която BILLA предприема, в подкрепа на
украинските граждани. В началото на месец март, веригата направи дарение под формата на хигиенни продукти от
първа необходимост на обща стойност над 13 000 лв.

Тя предостави 110 кашона с хуманитарна помощ с продукти от собствените си марки – Clever, BILLA и Today, за
кампанията, инициирана от Украинския Червен кръст още в първите дни на военните действия.

За дейността на сдружение "Младежки порив за бъдещето" или за вълшебството от даването
"Те не идат от космоса, те родени са тук, но сърцата им просто са по-кристални от звук" – стиховете на
Валери Петров нахлуват в главата ми при срещата с Тодор Тодоров и не ме напускат до края й, защото видимо той
е от породата на "хвърчащите хора". Срещаме се в един съботен ден, за да не бързаме. Той обича да разказва, да
говори дълго и обяснително, защото иска да бъде разбран, защото вярва, че детайлите са нещо важно, а кратките
изречения често водят до манипулации. 
Човек разбира света от това, колко самият той е пълен със смисъл
Тодор Тодоров е хореограф и създател на сдружение "Младежки порив за бъдещето" в Монтана. Познавам го
от години и винаги ме е изненадвала лекотата, с която общува абсолютно с всеки – независимо от възрастта или
други признаци. Чистота, свобода, почтеност, общуване – за него това не са само думи, той ежедневно ги оживява и
изпълва със смисъл. 

"Човек разбира света от това, колко е пълен. Не като килограми, а пълен със смисъл. Защото смислеността
на човек, който се занимава само с хапване, пийване и възпроизвеждане, е една, а себестойността на човек,
който има духовни търсения, е друга – чистотата и откровеността, те са важни", развълнувано разказва
той. Тези негови размисли са ми напълно достатъчни, за да си отговоря на въпроса защо е създал младежката
организация."Младежки порив за бъдещето"
Всъщност всичко започва от танца. Като дете, израсло на село, Тодор чувствал ритъма с всяка своя клетка. После
спрял да танцува, защото се увлякъл по летенето. Забелязвате ли – все неща, които го "отлепят" от земята.
Съдбата обаче била решила, че танцът ще се върне в живота му и ще остане там завинаги. Така след казармата
той среща случайно свой стар познат танцьор, който го насърчава да запише хореография. Подготвя се абсолютно
сам и е приет. Завършва и се връща в Монтана, където започва да работи с деца. Постепенно натрупва опит, идеи,
емоции и много вяра в чистотата на младите хора. Всичко това ражда сдружението "Младежки порив за
бъдещето". 

Заглавие: Кампанията Купи и Дари на BILLA ще е в подкрепа на украинските бежанци
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Организацията развива своята дейност от 2005 г. От тогава до днес много младежи са израствали духовно и като
граждани в различните нейни инициативи. "Някои от доброволците ни вече са студенти, други родители, но
определено работата в сдружението оставя у младите хора следа", удовлетворен е Тодор Тодоров. И макар
да е негов създател и двигател, хореографът не го смята за нещо свое, а за общо дело. Това, което го радва най-
много е, че организацията е припозната като "основана на идеи". "Има две положения, за да се създаде подобен
тип организация, дали формализирана като сдружение или неформална група. Едното е желанието да се
осъществи идея, второто е, че има някъде някакви пари, които да се усвоят", обяснява ентусиастът.
"Организацията до момента съществува и има добро име, защото за нас винаги са били важни идеите." Тези
идеи са свързани с израстването на младите хора – през доброволчество, кампании и инициативи, обучения,
изкуство.Да възпитаваш чрез действие 
Много от дейностите за младите хора провокират проактивност. Като засаждането на 100 фиданки в землището
на община Медковец. "За мен това беше едно от красивите неща, от силните неща. Младите хора,
засаждайки дървета, да изпитат удоволствие от това, което оставят като видима следа." 
За гражданската организация е много важно сегашните поколения да бъдат научени на съпричастност и
човечност. Ето защо са организирали не една и две доброволчески кампании за подпомагане на възрастни хора.
Заедно с читалищата в Бойчиновци, Медковец и Чипровци са провели редица акции от млади хора за
възрастни, при които са им помагали в ежедневието и с осигуряването на хранителни продукти. 
"Надявам се, че сме дали на младежите тази чиста енергия да следват чистите си идеи. Да помагат на
другите", споделя активистът. Красотата на корените ни
Като танцьор и хореограф, омаян от българския фолклор, Тодор Тодоров (на снимката) винаги търси как да
свърже работата на сдружението с изкуството и традициите. Така се ражда проектът "Поляци и балканци",
съфинансиран от национален фонд "Култура". 
Реализира се съвместно от народните читалища "Петър Богдан" в Чипровци, "Иван Вазов" в село Бързия, община
Берковица и "Развитие" в село Медковец.
Отново във фокуса са младите хора в селища с отчетливо ромско присъствие и желанието за пълноценно
общуване на младежите независимо от етноса. Създадени са младежки зони в читалищата на тези три населени
места за осмислено използване на свободното време. Включените младежи са свързани в мрежа за съхраняване
и популяризиране на живи фолклорни форми и за развитие на творческите си заложби. 
Четиридесет и пет деца и младежи са обучени на десет народни хора – по пет от Чипровско и Медковско.
Пресъздаден е и обичаят "Васильовден", който битува при ромите под името "Банго Васил". Проведено е
съвместно обучение на младите хора. Организирано е училище за родители. Местните общности са зарадвани с
концерти. На DVD е издаден "Урок по родолюбие".
Отговорността да консултираш младежи
Сдружението е първото в областния град, което защитава проектно предложение по националната програма
"Младежки информационно-консултантски центрове 2007-2010 година" на Държавната агенция за младежта и
спорта. В новия център младите хора получават безплатни консултации за здравословния начин на живот,
трудовата реализация и заетостта, младежкото предприемачество. В центъра младежите се информират как да
продължат образованието си в синхрон с нуждите на пазара и интересите си, участват в различни обучения за
младежко лидерство и други специфични за местната младежка общност теми, свързани с гражданската
активност. Младежкият център съществува и до днес, макар и управляван вече от друга организация. Защото
смисълът е всички да работят за идеите, да няма делене и конкуренция, когато става въпрос за ценности и
подкрепа. 

Отбелязване на Международния ден на младежта - 12 август

През годините, в които управлява младежкия център, сдружението организира много информационни кампании,
хепънинги, концерти, доброволчески кампании, работилници.
Като специален ден за всички в организацията се откроява Международният ден на младежта, 12 август. Тогава
организациите, работещи с млади хора в Монтана, обединяват усилията и уменията си за организирането на един
хубав празник. Най-чести партньори са Българският младежки червен кръст – Монтана, Общинският младежки
дом, Център "Европа директно Враца". Община Монтана също оказва постоянна подкрепа на инициативите.
Участие на младежи от сдружението в международно обучение в Нови Сад 
"Craft Pottery for All" (Грънчарство за всички)
Да правиш ръчно керамични съдове, както някога старите занаятчии, това е последното предизвикателство, с
което организацията се е захванала. В основното училище в с. Бързия "Г. С. Раковски" ще бъде организирана
грънчарска работилница. Идеята се ражда точно както е проектното дърво – от потребностите. С танцов клуб
"Бързия", чийто ръководител е Тодор Тодоров, гостуват в село Гръкиня на 30 км от Ниш, където изнасят двучасов
концерт заедно с местните. В разговор с домакините от културно-уметническото дружество "Иван Цветкович става
ясно, че този район е бил стар грънчарски край, както в България са били Берковица и Троян. Така от дума на
дума се стига до идеята да се възроди този занаят от двете страни на границата през общ проект. И понеже
сдружение "Младежки порив за бъдещето" има добра проектна история и авторитет, е решено то да бъде водеща
организация. От българска страна хореографът избира село Бързия, в непосредствена близост до прославената с
грънчарството си Берковица. Така освен да бъде подкрепен танцов състав "Бързия", да се помогне за
обогатяването на местния живот. Впоследствие в с. Гръкиня преценяват, че няма да имат капацитет, но веднага
на идеята откликва "ДЕЛИ – пространство за творческа дейност" от Ниш. Началната пресконференция вече е
проведена в Монтана на 22 януари 2022 г., последвана от огледална среща в Ниш на 4 февруари. Финансирането е
на обща стойност 167 029 евро, предоставено от Програмата за трансгранично сътрудничество със Сърбия.
.



Директорът на бързийското школо Анна Рангелова приема идеята с ентусиазъм. И няма как да е друго – децата
ще се докоснат до магията на глината, а много други хора ще могат да се "докоснат до тази сграда, до този храм".
Председателят на сдружението се надява, че чрез проекта училището ще бъде припознато в нова светлина – "да
имат доверие хората към този храм". 

"Ще се радвам, ако този проект донесе добавена стойност не само за училището, а и за цялото село, дори за
община Берковица", с ентусиазъм разказва Тодор Тодоров. "Ще направим панаир на занаятите на 28 и 29 май в
двора на училището в селото. Освен занаятчии, ще има и фолклорни групи, защото част от проекта е
танцово изкуство, основано на занаятите. В Северозапада е съхранено Грънчарското хоро и то ще бъде
част от обучението. Така че ще има и такава добавена стойност към танцовото изкуство. Ще има и
привързано издигане с балон над селото. Надявам се хората да се забавляват. Аз имам една такава теория,
че когато нещата се правят за хората, хората носят осъществяването на самия проект."Два хляба и един
пастет
"В този проект с грънчарското ателие има само най-чисти помисли и се надявам хората да го усетят,
защото за тези години съществуване само аз си зная какво ми е коствало. Аз за моя радост не съм станал
финансово богат човек. Аз съм богат с всичко онова, което съм могъл да дам на хората – това е
вълшебството". Очите на Тодор Тодоров светят, но изведнъж през тях преминава дълбока тъга. "Скоро ми се
случи, срещам един съгражданин, прочел за ателието и вика "Абе виждам, че голям проект ще реализирате за
167 000 евро". А аз точно преди тази наша среща с него си бях взел два хляба и един пастет от магазина, а в
джоба имах точно два лева. И когато отивам да говоря на хора, че тази идея е изпълнена с чистота, аз съм
убеден, че те няма да повярват. А пък аз, когато някой ми сподели нещо подобно, му вярвам, защото знам аз
какъв път съм минал." А после отново се сеща за извършените вече ремонти, за снабденото оборудване, показва
ми любителско филмче, заснето от него и отново се усмихва този хвърчащ човек.За доброволчеството
Вярва, че доброто е хубаво да се споделя и в него можеш да се "обучиш" чрез пример. Вярва, че и при него идеите,
а не интересите трябва да бъдат водещи. Сигурен е, че работата за каузи дава безценен житейски и емоционален
опит. "Не случайно в много страни в Западна Европа доброволчеството и други дейности в
неправителствения сектор или граждански инициативи припознават този опит като нещо много полезно и
той се зачита като част от образованието. Зачита се и при кандидатстване за работа, и в университета.
Аз лично не го пропагандирам по този начин – "елате тук, защото ще имате ползи". Винаги искам хората да
припознаят идеята. Не да дойдат заради пари, не да дойдат за това, че ще имат точки при
кандидатстване за работа или учене. Важното е да припознаят идеята и да го направят, за да се случи тя."

Доброволци в кампания на ЕВРОДЕСК
Доброволчеството е съпричастност Интересно ми е дали хореографът вижда напредък в развитието на
доброволчеството. "Обществото ни не е готово, дори и сега, след пандемията. По време на здравната криза
обществото малко се "стегна" в първите дни, но след това отново се върна в обичайното си състояние.
Просто ценностната система е на много ниско ниво. А за да е доброволец един човек, той трябва да е
максимално себеотдаден за каузата на други хора. Сещам се за думата "приятел". Приятелството означава
за мен да откъснеш от себе си, за да можеш да дадеш на другите, които са около теб. Това е
приятелството. Останалото нещо, което съществува под разни форми в обществото, за мен то е
съпричастност. И връщайки се към доброволчеството, то е съпричастност. Човек може да даде от себе
си съпричастност – към каузата, към хората. Но тази съпричастност рядко я наблюдавам. Ние всички
като общество сме отговорни не само за доброволчеството, а изобщо за израстването на хората като
добротворци. И вече от тук насетне може да се създаде среда да има по-голяма съпричастност и от там и
по-голямо доброволчество в най-чистите му форми."За екипа и приятелите
Организацията има управителен съвет от трима души. Работят много добре заедно. Тодор Тодоров е много
благодарен за тази екипност и подкрепа на идеите си. Благодарен е и на институциите – Община Монтана и
Областна администрация – Монтана, на РЗИ. Най-много е изпълнено сърцето му с всички онези, които не са
обвързани със сдружението или с подкрепяща институция, но помагат – нарича ги приятели. "Има много хора,
които не са членове на организацията, но работят за осъществяването на дадена наша кауза, както е сега
с последната ни идея за създаване на грънчарско ателие в с. Бързия. Те са себеотдайни с енергията си. И
точно заради такива хора проектите, които сме осъществили, са давали стойност, по-голяма от това,
което е разписано. Няма значение дали е на национално или международно ниво. Самите контакти, самото
общуване между хората – това не може да бъде остойностено с нищо. И аз за това се радвам на всички тези
наши приятели, които ни помагат. И да виждаме радостта на хората и удовлетворението от това, което
се случва."
Какво си казваш, когато ти е трудно в работата?
Тодор Тодоров е първият човек, който ми казва, че никога не му е идвало да се откаже от работата си в
гражданския сектор, макар че организацията е децентрализирана и може да съществува без него. "Не ми е идвало
да се отказвам, защото вярвам в хората, вярвам, че хората рано или късно ще съзреят. И за това аз лично
нито съдя, нито се сърдя на някого, ако нещо направи. Просто той не е съзрял за ситуацията, не е разбрал,
че да помогнеш, да дадеш е по-лесно, отколкото да си в някаква опозиция. И за това винаги търся решение." 
Питам го за смисъла на гражданското общество. "Смисълът на гражданското общество е да изгражда добри
хора. Но добри хора се изграждат от добри хора. Чистите модели, раждат чисти модели и чисти
резултати. Гражданското общество, според мен, все още трябва да поработи върху себе си за
чистотата и тогава няма да се сърди за грешните резултати." 
Мечтата за България



Тодор Тодоров не се замисля, когато го питам за това. "Хората да имат вяра, да станат по-добри, когато
общуват чисто и да дават. Вълшебството е в даването." Такива са те, хвърчащите хора, летят "над калта,
над сгурията в двора", издигат се в простора, а понякога карат и другите да поискат да полетят. 
Младежи от сдружениет на обучение в Крайова 

Снимки: Сдружение "Младежки порив за бъдещето" в Монтана. 

#нпокореспонденти

Актрисата Луиза Григорова е един от основателите на инициативата

Организаторите на доброволческата инициатива "Не си сам" започнаха набиране на хранителни продукти от
първа необходимост, които дни преди Великден ще разпределят сред възрастни и крайнонуждаещи се хора.
Доброволците си поставят амбициозната задача да зарадват с хранителни пакети и жест на внимание поне 250
домакинства от областния град и селата около него.

Великденската кампания на "Не си сам" вече е публикувана в платформата TimeHeroes.org, а профилите на
инициативата в социалните мрежи ежедневно информират за хода на акцията.

Всички, които искат да се включат с дарение, биха могли да посетят и дарителските пунктове в Mall Pernik и в
магазин Фантастико в града, а актуална информация за работното време на пунктовете организаторите публикуват
във Facebook и Instagram.

Желаещите да дарят, могат също да се свържат за лично предаване на хранителните продукти. Препоръчителният
списък включва: консерви готова храна, боб, олио, захар, ориз, леща, брашно, макарони/фиде, по-меки сладкиши и
козунаци с дълга трайност. Това е пакетът, който получава всеки нуждаещ се.

Всеки от дарителите би могъл да се включи с каквито и колкото пожелае от изброените продукти. Освен от
хранителни продукти, за осъществяването на дарителската кампания организаторите се нуждаят и от доброволци.
Корпоративни дарители също биха могли да се включат както с храни, така и с организирани от служителите им
доброволчески екипи, които да съдействат при сортирането и разпределението на пакетите.

"Искаме да помогнем и да стоплим сърцата на хора в крайна необходимост, най-вече възрастни хора от град
Перник и селата от околността... Надяваме се много българи да се включат, много перничани да се включат",
сподели Луиза Григорова-Макариев в профила си в Instagram.

Тя е и един от основателите на "Не си сам", заедно с още петима перничани.

Ротари клуб - Пазарджик дари медицинска апаратура за Неонатологично отделение на МБАЛ-Пазарджик,
съобщиха от лечебното заведение.

Дарението е на стойност 9894лв. и включва видео ларингоскоп, мониторна станция и инфузионен перфузор. Два от
апаратите са закупени с помощта на дарители от германските Ротари-клубове "Хамелн" и "БАТ-Пирмонт", обяви
президентът на Ротари клуб- Пазарджик д-р Екса Бъздигян на среща с изпълнителния директор на МБАЛ -
Пазарджик д-р Красимир Темнилов.

Вече 15 години Ротари клуб - Пазарджик прави дарения на областната болница. Освен Неонатологично отделение
с дарения на апаратура през годините са подпомогнати още ОАИЛ и Хирургично отделение.

"Надяваме се, че ще имаме възможност и ще положим усилия с нашите приятели от Германия да продължим тази
благотворителна дейност и добротворство за нашата общност", заяви д-р Бъздигян.

"Имаме много добро партньорство с немските Ротари клубове. Благодарение на тяхната дарителска щедрост и
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доброто сътрудничество с МБАЛ-Пазарджик смятаме, че Ротари клуб - Пазарджик ще продължи да работи в полза
на обществото", изразиха увереност членовете на клуба.

Видео ларингоскопът е изключително необходим при спешни случаи, когато трябва да се провежда инвазивна
вентилация при децата, за да могат да бъдат интубирани и да се търсят дефекти в долните и горните дихателни
пътища. Мониторната система следи жизнените функции на бебетата и всички важни неща, които ни ориентират за
състоянието им и помагат за лечението и поставянето на диагноза. Перфузионната помпа също е много
необходима, тъй като с нея се поставят медикаменти, разтвори и се провежда парентерално хранене на децата",
обясни началникът на Неонатологично отделение д-р Здравка Пиронова.

"Сърдечно благодарим за дарението, защото включва изключително важни медицински уреди за Интензивния
сектор. В момента 8 новородени се нуждаят от специални грижи и всички те са включени на монитори и
инфузионни помпи", допълни тя.

Изпълнителният директор на болницата д-р Красимир Темнилов, който се срещна с представителите на Ротари
клуб-Пазарджик, също изказа своите благодарности към българските и германските ротарианци, които са дарили
средства за закупуване на апаратите. Той връчи на дарителите благодарствено писмо и им пожела да реализират
още много добри проекти.

ИНДИВИДУАЛНО ДАРИТЕЛСТВО - (БРОЙ
НОВИНИ: 2)

Медицински университет-София присъди почетното звание "Доктор хонорис кауза" на именития проф. д-р
Валентин Джонов, дм, директор на Института по анатомия към Университета Берн, Швейцария. Това се случи на
специална церемония, в присъствието на цялото ръководство на университета, на факултетите, които имат
взаимодействие с проф. Джонов, както и множество българи, специализирали в Берн, с подкрепата на проф.
Джонов.

Лично ректорът на МУ-София, академик Лъчезар Трайков, дмн връчи почетните знаци – медал и сертификат – на
проф. Джонов. Той сподели, че още след първата им среща през 2021г. е бил изключително впечатлен и
категоричен, че трябва да го номинира за почетното звание. Мотивацията зад номинирането е безценният принос
на професора по отношение осигуряването на специализации за български лекари в Университетската болница
Инзелшпитал в Берн, където той работи, както и изключително активната му благотворителна дейност, насочена
към клиничните бази на МУ-София.

"За нас е гордост, че приемате званието и ставате истинска, жива част от семейството на МУ-София", приветства
ректорът новия "Доктор хонорис кауза" при награждаването му.

Академичното слово на проф. Джонов след приемане на титлата започна с кадър от дипломирането му в МУ-
София (тогава Медицинска академия), последва презентация с фокус върху представянето на Института по
анатомия в Берн, който той ръководи, както и върху работата на неговия екип в сферата на Microbeam
Radiotherapy (лъчетерапия с микролъчи) като надежда за лечението на тумори, резистентни към стандартните
методи.

Професорът говори за идеята си именно в България, съвместно с МУ-София, да се създаде център по клинична
анатомия, каквито в момента има само два в цяла Европа. Според него има нарастваща нужда от клинични
проучвания в световен мащаб и европейските екипи са принудени да ги провеждат и в азиатски държави. Друг
стратегически проект, който е подкрепен от ръководството на университета и лично от ректора акад. Трайков, е
създаването в следващите години на център за транслационна медицина към МУ-София, като звено за развитие и
интегриране на технологиите в медицината и подобряване на грижата за пациента.

Проф. Джонов представи и последното дарение, което е осигурил за Медицински университет-София – модерен
електронен микроскоп с пълно оборудване към него, което представлява цялостна лаборатория за провеждане
на електронно-микроскопски наблюдения. Предстои съвсем скоро доставката му в университета, където вече има
отделено помещение към Катедрата по анатомия, хистология и ембриология при Медицински факултет.

Вижте повече за мотивите за номиниране и за самия проф. Джонов ТУК

099A5759 
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Александър Галендинов решава да върне жеста на лекарите, които се погрижили за сина му

Мъж дари на "Пирогов" скъпа апаратура, необходима за лечението на деца. Близо седмица продължава
лечението на сина на Александър Галендинов в детската неврохирургия в болницата.

"Умеят да разговарят с децата, предразполагат ги. Въпреки обстоятелствата нашият престой дори беше приятен,
колкото и да е странно. Детето се чувстваше комфортно. Дори сега, като отива на рутинни прегледи, не изпитва
страх", разказва Александър.

Затова решава да върне жеста. След разговор с лекарите разбира, че имат нужда от четири инфузионни помпи. Те
ще помогнат за дозирането на необходимите медикаменти, от които се нуждаят най-малките пациенти.

Целият колектив на отделението са много благодарни на Александър за дарението, а той от своя страна се надява
и други да последват примера му.

За да научите първи най-важното, изтеглете приложението на bTV Новините за Android и iOS!

Бъдете с нас и във Facebook и Instagram!

КАМПАНИИ - (БРОЙ НОВИНИ: 23)

Три пункта за дарения са разкрити на територията на община Царево. Там жителите на морската община могат да
подкрепят кампанията на Българския червен кръст в помощ на украинците, които все още са в родината си,
където се води война. Кампанията има за цел да събере най-необходимото за украинците - дрехи, спално бельо,
хигиенни материали, палатки и други (виж снимката).

Жителите на Царево могат да занесат помощта в бившия фронт офис на Община Царево, както и в кметствата в
Ахтопол и Лозенец.

Поради непрестанно нарастващите нужди от подкрепа за пострадалото население в Украйна, община Асеновград
и структурата на Българския червен кръст (БЧК) в града организират съвместна акция за набиране на материални
дарения.

Желаещите да помогнат могат да го направят на 10 март 2022г. (четвъртък) от 9:00 до 15:00 часа, на ул.
"Изложение" № 6. (паркинга срещу офиса на БЧК)

Най-неотложни са нуждите от:

- Нови мъжки, дамски и детски дрехи и обувки (с етикет на производителя);

- Спално бельо;

- Топли завивки – нови или много запазени

- Хигиенни материали – дезинфектанти; мокри кърпи; пакетчета кърпички, памперси за бебета; дамски
превръзки, сапун, шампоан, душ гел, паста за зъби, четка за зъби и всички останали;

- Палатки, фенери, батерии, генератори.

Заглавие: Мъж дари на "Пирогов" скъпа апаратура за лечението на деца
Дата: 09.03.2022 12:32
Медия: БТВ Новините

Заглавие: В Царево с три пункта за дарения в помощ на украинци
Дата: 04.03.2022 14:08
Медия: Черноморие

Заглавие: Община Асеновград и структурата на Българския червен кръст (БЧК) в града със съвместна акция
Дата: 04.03.2022 14:41
Медия: Община Асеновград

https://btvnovinite.bg/bulgaria/mazh-dari-na-pirogov-skapa-aparatura-za-lechenieto-na-deca.html
https://chernomorie-bg.com/post/v-carevo-s-tri-punkta-za-dareniya-v-pomosht-na-ukrainci-6599
https://www.asenovgrad.bg/bg/novini/obshtina-asenovgrad-i-strukturata-na-balgarskiya-cherven-krast-bchk-v-grada-sas-savmestna-aktsiya


Към настоящия момент няма нужда от набиране на хранителни продукти.

Фирми желаещи да направят дарение могат да се свържат на телефон 032/62 71 63.

Запитвания на хора, които предлагат осигуряване на жилище /стаи/ за бежанци от Украйна могат да се свържат с
тел. 032/ 62 71 63.

Могат да се направят и парични дарения по банкова сметка:

Български Червен Кръст

Уникредит Булбанк АД

BG23UNCR76301077778563

UNCRBGSF

(За пострадалите от кризата в Украйна)

Всеки, който желае да дари 1 лв. може да изпрати sms на кратък номер 1466.

Варна. 21 621 лв. е сумата, която ученици, родители и учители от СУ "Гео Милев" във Варна събраха за лечението
на слънчевото дете Никола Манев - ученик от трети клас в училището, предаде репортер на Радио "Фокус" -
Варна. Средствата са осигурени за по-малко от десет дни по време на пролетен благотворителен базар под
наслов "Подари усмивка! Бъди причина някой да повярва в доброто!", организиран от ученическия парламент,
училищното настоятелство, ръководството на училището и учителския екип. Това не е първата благотворителна
акция в училището, но определено сумата е една от най-големите събирани досега.
Подготовката на базара започна с изработването на картички, сувенири, мартеници и различни предмети
свързани с празниците 1 март и 8 март, направени от ученици, родители и учители и предоставени на
организаторите. Зад щандовете застанаха ученици, които разпределиха своето време между учебните часове и
участието в базара. На специално табло те всеки ден отбелязваха събраните средства. Базарът се проведе от 23
февруари до 2 март 2022 г.
Днес директорът на училището Албена Павлова официално обяви събраната сума и благодари на всички от
голямото семейство на СУ "Гео Милев", които с труд, творчество, време и средства показаха човечност и доброта и
сътвориха чудото "Подари усмивка". В тези нелеки времена тя припомни думите на Йовковия герой Сали Яшар: " с
мъки, с нещастия е пълен тоя свят, но все пак има нещо, което е хубаво, което стои над всичко друго — любовта
между хората".

Кризисният екип на Община Плевен за управление на бежанската криза, председателстван от кмета Георг
Спартански, продължава ежедневно оперативната си дейност за осигуряване на съдействие при настаняване и
подпомагане престоя на бежанци от Украйна. Желание да оказват помощ вече заявиха доброволци с руски и/или
английски език, както и собственици на имоти, готови да ги предоставят на семейства, напуснали Украйна.

Кризисният екип отново се обръща с молба към гражданите, собствениците на хотели и къщи за гости, които могат
да предоставят безвъзмездно жилища на бежанци, да изпращат информация на e-mail: [email protected].
Информацията задължително трябва да съдържа данни за капацитета на жилището, точен адрес, лице за контакт
и телефон за връзка. Постъпилите заявки ще бъдат предоставени за координация на компетентните държавни
органи.

Кризисният екип продължава да апелира собствениците на заведения за обществено хранене и обекти за
продажба на хранителни стоки в Плевен за съдействие при безвъзмездно осигуряване храна за настанените

Заглавие: 21 621 лв. е сумата, която ученици, родители и учители от СУ "Гео Милев" събраха за лечението на
слънчевото дете Никола Манев
Дата: 04.03.2022 15:53
Медия: Фокус

Заглавие: Първите плевенски доброволци и собственици на свободни жилища вече заявиха желание да
съдействат за бежанци от Украйна
Дата: 04.03.2022 16:23
Медия: Плевен За Плевен

http://www.focus-news.net/news/2022/03/04/2938780/21-621-lv-e-sumata-koyato-uchenitsi-roditeli-i-uchiteli-ot-su-geo-milev-sabraha-za-lechenieto-na-slanchevoto-dete-nikola-manev.html
https://plevenzapleven.bg/blog/2022/03/04/%D0%BF%D1%8A%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%86%D0%B8-%D0%B8-%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82-273934/


бежанци на територията на община Плевен. Екипът призовава и ръководствата на медицинските заведения –
държавни, частни и общински, за осигуряване на медицинска помощ на нуждаещите се бежанци, а собствениците
на фармацевтични обекти – за безвъзмездно предоставяне на най-необходимите медикаменти за напусналите
Украйна .

Община Плевен напомня на желаещите да дарят дрехи, обувки, завивки за бежанците от Украйна, да се обръщат
към пункта на Българския червен кръст в град Плевен, ул. "Д. Константинов" № 23А.

Всички, които искат да дарят средства за преодоляване на бежанската криза, могат да го направят чрез
Дарителската сметка на Община Плевен:

ОБЩИНА ПЛЕВЕН

БАКБ Офис Плевен

BIC: BGUSBGSF

IBAN: BG85BGUS91608404113900

Код/вид плащане: ДАРЕНИЯ, ПОМОЩИ И ДРУГИ БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПОЛУЧЕНИ СУМИ ОТ СТРАНАТА – 44 51 00

За подпомагане на бежанци от Украйна

В усилията за максимално съдействие Община Плевен продължава да набира и доброволци – български
граждани с украински, руски или английски език, които могат да заявят желанието си също на e-mail: [email
protected].

Община Ловеч и сдружение "Граждански инициативи- гр. Ловеч" разширяват кампанията за подкрепа на мирни
граждани, бягащи от войната в Украйна.

Община Ловеч вече обяви, че със заповед на кмета на 28 февруари 2022 г. е сформирано координационно звено
във връзка с кризата. Първите украински граждани се очакват в Ловеч в началото на следващата седмица.

Ситуацията е тревожна. По информация на посрещащи украински организации в момента по българското
Черноморие има над 400 семейства, които са в риск да останат на улицата. Освен това непрекъснато пристигат
още хора. Много от тях са жени и деца без финансови средства за квартира и храна.

Българи от цялата страна се включват като доброволци и подкрепят тези семейства като им предоставят
безплатна квартира, храна и поемат режийните разходи. Посрещат ги с превоз на границата, помагат с дрехи и
вещи от първа необходимост.

Как можем да помогнем ние?

Като участваме с доброволен труд за:

– координация на предлагащи помощ и търсещи такава;

– преводи и общуване;

– пренос на предоставено обзавеждане според нуждите на наличните жилища, в случай че са необитаеми към
настоящия момент;

Като приемем временно хора, напуснали домовете си заради войната в наш неизползван имот/жилище;
Като участваме с превоз и транспорт на пристигащи на границата;
Като осигурим възможност за работа/трудова заетост, ако сме работодатели;
Като се включим в акция за събиране на дрехи/обувки/храна, според заявките;
Като предоставим безплатно или на преференциални условия специфична професионална

подкрепа/консултации;
Като дарим обзавеждане и вещи от първа необходимост според заявените нужди.

В рамките на кампанията е предвидено:

Заглавие: Община Ловеч и сдружение "Граждански инициативи- гр. Ловеч" разширяват кампанията за подкрепа
на мирни граждани, бягащи от войната в Украйна
Дата: 04.03.2022 16:29
Медия: Плевен За Плевен

https://plevenzapleven.bg/blog/2022/03/04/%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87-%D0%B8-%D1%81%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8-273937/


-Осигуряване на превоз до Ловеч или до малките населени места в общината на бежанците или на гражданите на
общината, които ги посрещат;

– Съдействие за настаняване в наличния жилищен фонд;

– Съдействие за осигуряване на първична медицинска грижа и организация грижата за децата;

– Съдействие за подкрепа при регистриране на чуждите граждани при настаняването им;

– Социална и психологическа подкрепа, включително подкрепа с храна и медикаменти във възможния ни ресурс;

– В рамките на организираната дарителска кампания ще събираме средства за изхранване на настанените
украински граждани, когато такива средства са необходими;

– Взаимодействие с компетентните институции за решаване на правни и административни въпроси на приетите
семейства.

Желаещите да подкрепят кампанията могат да се заявят на електронен адрес: [email protected]

на телефон 0876 55 25 72 или чрез съобщение в социалната мрежа на FACEBOOK, страницата: Ще се справим
заедно – Ловеч. https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=497123331927418&id=102122311427524

Горещи телефони на Община Ловеч 068/688 230, 0886 113 538. e-

Адрес на ЦОП към сдружение "Граждански инициативи – гр. Ловеч"

гр. Ловеч, кв. "Дикисана", ул. "Иларион Ловчански" №1, бл. "Октомври", партерен етаж

Други полезни линкове за информация:

https://gov.bg/bg/ukraine

https://www.facebook.com/groups/338927668246444

https://www.facebook.com/groups/338927668246444/?
hoisted_section_header_type=recently_seen&multi_permalinks=342904594515418

Ловеч. Община Ловеч и сдружение "Граждански инициативи- гр. Ловеч" разширяват кампанията за подкрепа на
мирни граждани, бягащи от войната в Украйна, съобщиха от общината. 
Община Ловеч вече обяви, че със заповед на кмета на 28 февруари 2022 г. е сформирано координационно звено
във връзка с кризата. Първите украински граждани се очакват в Ловеч в началото на следващата седмица.
Ситуацията е тревожна. По информация на посрещащи украински организации в момента по българското
Черноморие има над 400 семейства, които са в риск да останат на улицата. Освен това непрекъснато пристигат
още хора. Много от тях са жени и деца без финансови средства за квартира и храна.
Българи от цялата страна се включват като доброволци и подкрепят тези семейства като им предоставят
безплатна квартира, храна и поемат режийните разходи. Посрещат ги с превоз на границата, помагат с дрехи и
вещи от първа необходимост.
Как можем да помогнем ние?
1. Като участваме с доброволен труд за:
- координация на предлагащи помощ и търсещи такава;
- преводи и общуване;
- пренос на предоставено обзавеждане според нуждите на наличните жилища, в случай че са необитаеми към
настоящия момент;
2. Като приемем временно хора, напуснали домовете си заради войната в наш неизползван имот/жилище;
3. Като участваме с превоз и транспорт на пристигащи на границата;
4. Като осигурим възможност за работа/трудова заетост, ако сме работодатели;
5. Като се включим в акция за събиране на дрехи/обувки/храна, според заявките;
6. Като предоставим безплатно или на преференциални условия специфична професионална
подкрепа/консултации;
7. Като дарим обзавеждане и вещи от първа необходимост според заявените нужди.
В рамките на кампанията е предвидено:

Заглавие: Община Ловеч и сдружение "Граждански инициативи- гр. Ловеч" разширяват кампанията за подкрепа
на мирни граждани, бягащи от войната в Украйна
Дата: 04.03.2022 16:46
Медия: Фокус

http://www.focus-news.net/news/2022/03/04/2938793/obshtina-lovech-i-sdruzhenie-grazhdanski-initsiativi-gr-lovech-razshiryavat-kampaniyata-za-podkrepa-na-mirni-grazhdani-byagashti-ot-voynata-v-ukrayna.html


-Осигуряване на превоз до Ловеч или до малките населени места в общината на бежанците или на гражданите на
общината, които ги посрещат;
- Съдействие за настаняване в наличния жилищен фонд;
- Съдействие за осигуряване на първична медицинска грижа и организация грижата за децата;
- Съдействие за подкрепа при регистриране на чуждите граждани при настаняването им;
- Социална и психологическа подкрепа, включително подкрепа с храна и медикаменти във възможния ни ресурс;
- В рамките на организираната дарителска кампания ще събираме средства за изхранване на настанените
украински граждани, когато такива средства са необходими;
- Взаимодействие с компетентните институции за решаване на правни и административни въпроси на приетите
семейства.
Желаещите да подкрепят кампанията могат да се заявят на електронен адрес: cop_lovech@abv.bg
на телефон 0876 55 25 72 или чрез съобщение в социалната мрежа на FACEBOOK, страницата: Ще се справим
заедно - Ловеч. https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=497123331927418&id=102122311427524
Горещи телефони на Община Ловеч 068/688 230, 0886 113 538. e-
Адрес на ЦОП към сдружение "Граждански инициативи - гр. Ловеч"
гр. Ловеч, кв. "Дикисана", ул. "Иларион Ловчански" №1, бл. "Октомври", партерен етаж

Дарителска кампания за набиране на парична помощ за украинските бежанци обявява Българската академия на
науките (БАН). Инициативата е на Събранието на академиците и член-кореспондентите, съобщи пресцентърът на
БАН.

Банковата сметка, по която ще се набират средствата е:

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ

БНБ

IBAN: BG90 BNBG 9661 3100 1321 01

BIC: BNBGBGSD

Необходимо е да се посочи основанието за превод: "ДАРЕНИЕ ЗА УКРАИНСКИТЕ БЕЖАНЦИ".

Събраната сума ще бъде предадена на Българския червен кръст, информират от БАН.

/АМ/

21 621 лв. е сумата, която ученици, родители и учители от СУ "Гео Милев" събраха за лечението на слънчевото
дете Никола Манев - ученик от трети клас в училището. 
Средствата са осигурени за по-малко от десет дни по време на пролетен благотворителен базар под наслов
"Подари усмивка! Бъди причина някой да повярва в доброто!", съобщиха от училището за Moreto.net.
Благотворителната инициатива е организирана от ученическия парламент, училищното настоятелство,
ръководството на училището и учителския екип. 
Това не е първата подобна акция в училището, но определено сумата е една от най-големите събирани досега.
Подготовката на базара започна с изработването на картички, сувенири, мартеници и различни предмети
свързани с празниците 1 март и 8 март, направени от ученици, родители и учители и предоставени на
организаторите. Зад щандовете застанаха ученици, които разпределиха своето време между учебните часове и
участието в базара. На специално табло те всеки ден отбелязваха събраните средства. Базарът се проведе от 23
февруари до 2 март 2022 г.
Днес директорът на училището Албена Павлова официално обяви събраната сума и благодари на всички от
голямото семейство на СУ "Гео Милев", които с труд, творчество, време и средства показаха човечност и доброта и
сътвориха чудото "Подари усмивка". 
В тези нелеки времена тя припомни думите на Йовковия герой Сали Яшар: "с мъки, с нещастия е пълен тоя свят,

Заглавие: Дарителска кампания за украинските бежанци обяви Българската академия на науките
Дата: 04.03.2022 17:31
Медия: Българска телеграфна агенция

Заглавие: Варненско училище събра за по-малко от десет дни над 20 000 лв. за болен ученик
Дата: 04.03.2022 18:13
Медия: Moreto.net

https://www.bta.bg/bg/news/bulgaria/230810-daritelska-kampaniya-za-ukrainskite-bezhantsi-obyavi-balgarskata-akademiya-na-na
https://www.moreto.net/novini.php%3Fn%3D455329%26c%3D01


но все пак има нещо, което е хубаво, което стои над всичко друго — любовта между хората". 

Дарителска кампания за бедстващите в Украйна започва Софийската митрополия , съобщиха от Българската
патриаршия.

"Братя и сестри, в дните, когато всеки християнин отправя взор към спасителния четиридесетдневен пост, сме
свидетели на братоубийствена война между два народа. Вследствие на това, хиляди невинни човеци са принудени
да напуснат домовете си и да емигрират като бежанци, търсещи подслон, храна и помощ. Стотици семейства са
разделени и почернени, майки с деца търсят начин да напуснат градовете, където се сее разруха, болка, страх и
смърт", отбелязват от Софийската митрополия.

И съобщават, че с благословението на Негово светейшество Софийския митрополит и български патриарх Неофит
отделът "Милосърдие и благотворителност" при Софийската митрополия започва дарителска кампания по
набирането на средства за купуване на продукти и консумативи от първа необходимост, които да бъдат изпратени
в помощ на бедстващите.

"Призоваваме всеки според възможностите си да се включи в кампанията, помнейки думите на Господ Иисус
Христос: "... истина ви казвам: доколкото сте сторили това на едного от тия Мои най-малки братя, Мене сте го
сторили" (Мат. 25:39).

Нека наред с покаянието, молитвата и поста - да проявим на дело христоподражателна любов и окажем помощ на
пострадалите от войната в Украйна", призовават от Софийската митрополия.

ДАРИТЕЛСКА СМЕТКА

Софийска св. митрополия
България, София 1000, ул. "Цар Калоян" 7
Обединена Българска Банка
IBAN: BG84UBBS88885000706039
Отдел "Милосърдие и благотворителност"

/РМ/

Снимка: БЧК

В Централата на БЧК в София на бул. "Джеймс Баучер" N76 доброволците и служителите на организацията
приемаха дарения и ги обработваха и на националния празник на България – 3 март.

Още в първите три дни в благотворителната сметка на организацията са постъпили повече от 920 000 лв. за
пострадалите от конфликта в Украйна, казват от хуманитарната организация. Днес събраните средства са вече над
1.5 лв.

Хуманитарната помощ ще бъде предоставена на нуждаещите се от Украинския Червен кръст. Още на 3 март за
Украйна замина пети камион, с хуманитарна помощ. Тя съдържаше отново топли дрехи и завивки, зимни обувки,
спално бельо и хигиенни материали за нуждите на пострадалото население от конфликта в Украйна, които са част
от даренията на граждани и фирми по Националната благотворителна кампания на организацията.

Националната кампания продължава. Доброволците и служителите на БЧК приемат дарения и ги обработват и
през празничните и почивните дни.

Припомняме, че и в Асеновград ще се проведе акция за набиране на необходими за пострадалите дрехи,
санитарни материали, спално бельо, палатки, фенери, батерии, генератори и др, без хранителни продукти. Тя е
съвместна, с партньорството на БЧК Асеновград и Община Асеновград.

Акцията в Асеновград ще се проведе на 10 март 2022г. (четвъртък) от 9:00 до 15:00 часа, на ул. "Изложение" № 6.
(паркинга срещу офиса на БЧК)

Заглавие: Дарителска кампания за бедстващите в Украйна започва Софийската митрополия
Дата: 04.03.2022 19:18
Медия: Българска телеграфна агенция

Заглавие: Над 1.5 млн. лв. събра за 5 дни кампанията на БЧК в помощ за Украйна
Дата: 05.03.2022 10:58
Медия: ТВ САТ КОМ

https://www.bta.bg/bg/news/lik/230936-daritelska-kampaniya-za-bedstvashtite-v-ukrayna-zapochva-sofiyskata-mitropoliya
https://tvsatcom.bg/novini/nad-1-5-mln-lv-sabra-za-5-dni-kampaniyata-na-bchk-v-pomosht-za-ukrajna/


Фирми желаещи да направят дарение могат да се свържат на телефон 032/62 71 63. Запитвания на хора, които
предлагат осигуряване на жилище /стаи/ за бежанци от Украйна могат да се свържат с тел. 032/ 62 71 63.

Могат да се направят и парични дарения по банкова сметка:

Български Червен Кръст

Уникредит Булбанк АД

BG23UNCR76301077778563

UNCRBGSF (За пострадалите от кризата в Украйна)

Всеки, който желае да дари 1 лв. може да изпрати sms на кратък номер 1466.

По данни на областната управа в момент във Варненска област има настанени около 1000 бежанци

Във Варна центърът за съдействие на бежанци от Украйна работи денонощно, има и 20 доброволци.

Всички хора бягащи от войната се регистрират, получават подкрепа за настаняване, медицинска помощ, храна и
дрехи. Активно съдейства и полицията.

В понеделник ще пристигнат и служители от миграционните служби, командировани от София, за да оказват
съдействие на бежанците.

По данни на областната управа в момент във Варненска област има настанени около 1000 бежанци от Украйна, а
ситуацията е изключително динамична и постоянно се мени. Дарения се приемат в Двореца н културата и спорта
във Варна.

За да научите първи най-важното, изтеглете приложението на bTV Новините за Android и iOS!

Бъдете с нас и във Facebook и Instagram!

Кризисният център за жертви на домашно насилие в Димитровград организира благотворителна кампания за 8
март, съобщават от центъра.

Целта е за празника да бъдат зарадвани 10 жени, пострадали от домашно насилие или трафик, с козметични
комплекти и ваучери за разкрасителни процедури.

Освен това, подарък ще бъде и по една вълнуваща и специална вечер на кино или театър по техен избор.
Необходимата сума е в размер на 2650 лева.

От Кризисния център посочват, че тези неща за останалите жени са обикновени и достъпни, но които малко от
тези, преживели насилие го получават или могат да си позволят.

Паралелно с това, от центъра организират и онлайн базар на ръчно изработени сувенири за 8 март. С набраните
средства отново ще се подпомогнат, жени жертви на домашно насилие.

За връзка – страницата на Кризисния център във Фейсбук.

Заглавие: Центърът за съдействие на бежанци от Украйна във Варна работи денонощно
Дата: 05.03.2022 10:32
Медия: БТВ Новините

Заглавие: Благотворителна кауза за 8 март ще зарадва жени, преживели насилие
Дата: 05.03.2022 13:33
Медия: Haskovo.Live

Заглавие: Перник подслонява майки и деца, бягащи от войната в Украйна
Дата: 08.03.2022 09:09
Медия: 24 Часа

https://btvnovinite.bg/predavania/tazi-sabota-i-nedelia/centarat-za-sadejstvie-na-bezhanci-ot-ukrajna-vav-varna-raboti-denonoshtno.html
https://haskovo.live/%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D1%83%D0%B7%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-8-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82-%D0%B7%D0%B0-%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8/
https://www.24chasa.bg/region/article/11057298


Център за майки и деца, бягащи от войната, се създава в най-големия пернишки квартал "Изток". Центърът ще
носи името "Прегръдки от България" и ще може да подслони между 70 - 100 майки, предаде БТА.

Сградата е собственост на създателя на фондацията Никола Рахнев. Жилищната й площ е 789 кв. м, има 800 кв.м
двор. Вече са започнали ремонтните дейности.

Осигурени са и 45 легла, матраци, нощни шкафчета, спално бельо, възглавници. Не напълно са задоволени
нуждите от бебешки кошари, детски легла и одеяла, столове и хладилници.

Организаторите търсят гардероби, бюра, отоплителни конвектори, кухненско обзавеждане, килими, завеси,
продукти от първа необходимост и др.

Очаква се до дни центърът да отвори врати.

"КУПИ изкуство за Украйна" ще се проведе в периода 10-12 март, а средствата ще бъдат дарени в помощ на
украински деца, които не могат да напуснат страната

В отговор на войната и неоправданата агресия, The Smarts Group с безвъзмездната подкрепа на български
визуални артисти организира мащабна дарителска изложба "КУПИ изкуство за Украйна". Целта на инициативата е
да отговори на агресията със силата, която творците имат – изкуството. "Войната е най-разрушителният продукт на
човечеството, а изкуството е естествената й противоположност. Съзиданието, красотата и изяществото могат и
трябва да бъдат в основата на живота. И да победят разрухата", споделя Радослав Бимбалов, управляващ
партньор, The Smarts Group.

В изложбата се включват над 90 творци, които даряват оригинални свои творби. Сред артистите, които подкрепят
инициативата безвъзмездно, са Васил Василев – Зуека, Владимир Карамазов, Аменун Женева, Владимир
Михайлов и група REWIND, Диляна Флорентин, Зоран Мише, Красимир Кръстев – RASSIM, Михаил Новаков, Тео
Ушев, Фелия Барух и много други.

Събраните средства от продажбите по време на изложбата ще бъдат дарени на фондация Partnership for Every
Child Ukraine за осигуряване на хуманитарна и здравна помощ на деца, които към настоящия момент все още са
на територията на Украйна и не могат да избягат от войната.

Изложбата "КУПИ изкуство за Украйна" ще бъде отворена за посетители от 10 до 12 март (от 10.00 до 19.00 часа) в
залата за изкуство и събития BLVD 138 (гр. София, бул. "Васил Левски" 138). По време на събитието посетителите
ще имат възможност да закупят избраните от тях творби на място.

След официалното приключване на изложбата част от произведения ще бъдат изложени онлайн с възможност за
допълнителна продажба във фейсбук страницата на BLVD 138.

Официално откриване: 10 март 2022 г., четвъртък, 19:00 – 21:00ч.

Място: BLVD 138, бул. "Васил Левски" 138

За допълнителна информация следете страницата на BLDV138 във Facebook тук.

OLX стартира акция в подкрепа на хората, засегнати от войната в Украйна. Компанията спешно реагира на
международната криза и по този начин се присъединява към впечатляващите усилия от страна на България за
подпомагане на украинските граждани.

Помощ за Украйна е новата категория в OLX, която ще събира обявите на всички, които могат да подадат ръка на

Заглавие: 90 артисти се включват в дарителска изложба "КУПИ изкуство за Украйна"
Дата: 08.03.2022 11:12
Медия: Медия кафе

Заглавие: OLX стартира спешна инициатива за подкрепа на украинските бежанци
Дата: 08.03.2022 13:34
Медия: My PR

https://www.mediacafe.bg/kultura-i-izkustvo/90-artisti-se-vklyuchvat-v-daritelska-izlozhba-kupi-izkustvo-za-ukrayna/
https://www.mypr.bg/news/others/OLX-startira-speshna-initsiativa-za-podkrepa-na-ukrainskite-bezhantsi-32849/


пострадалите - от физически лица до компании и неправителствени организации в България. По този начин
платформата ще помогне на потребителите си да се свържат с хора, които се нуждаят от незабавна помощ
(материална, медицинска, юридически и др.).

Новият раздел обединява както предложения за помощ, така и молби за различни видове подкрепа. Всяка от тези
обяви може да бъде свързана с конкретна област на интерес, включително:

· Доброволчество (за тези, които искат да участват в различни доброволчески дейности или които търсят
доброволци)

· Транспорт (от физически и юридически лица)

· Настаняване (от физически и юридически лица)

· Храни и доставки (ресторанти, НПО, местни мрежи за хранителни банки и др.)

· Електроника (дарения на телефони, лаптопи, отоплителни уреди и др.)

· Грижа за децата (дрехи, обувки, хигиенни продукти и др.)

· Медицинска помощ (подкатегория, посветена на компетентните органи и институции с отговорности в областта)

· Правна помощ (подкатегория, посветена на компетентните органи и институции с отговорности в областта)

· Преводи (от физически и юридически лица)

· Грижи за животните (приют, храна, ветеринарни грижи)

Публикуването на обяви в раздел Помощ за Украйна е безплатно и без лимити. От платформата призовават
потребителите да се включат в общите усилия и да подкрепят потърпевшите от конфликта, споделяйки обява или
заявявайки молба за подкрепа.

Управителният съвет на Българския фармацевтичен съюз (БФС) се включи в подпомагането на бедстващите хора
в Украйна, като направи дарение от 5000 лв. по дарителската сметка на Българския червен кръст.

Фармацевтичният съюз призовава всеки магистър-фармацевт да подпомогне кампанията, с колкото прецени, че
може да отдели.

"Обсъдени бяха различни варианти за действие, но стигнахме до заключението, че на този етап най-разумно е да
насочим усилията си в помощ на Българския червен кръст, който получава обективна информация за нуждите на
бедстващите и притежава логистичния ресурс за осигуряване на най-адекватна реакция", заявиха от БФС.

Дарение може да направи всеки гражданин на банковата сметка на БЧК: Българския червен кръст /Уникредит
булбанк АД/ BG23UNCR76301077778563/ UNCRBGSF с основание за превода "За пострадалите от конфликта в
Украйна".

Кампанията за набиране на материални дарения продължава, като всички, които желаят да се включат, могат да
го направят в областните структури на БЧК, както и в централата на организацията на бул. "Джеймс Баучер" 76 в
София.

Дарения могат да бъдат направени и към сметката на БФС, като парите ще бъдат преведени към Български
червен кръст. Данните за банковия превод са: Български фармацевтичен съюз/ Уникредит булбанк АД/
BG87UNCR70001515062941/ UNCRBGSF с основание за превода "Дарение за пострадалите в Украйна)".

Нуждаещите се могат да бъдат подпомогнати и чрез SMS на кратък номер 1466 в подкрепа на пострадалите в
Украйна.

В рамките на Националната благотворителна кампания на Българския Червен кръст номерът 1466 е активиран за
всички мобилни оператори.

На него всеки, който желае да подкрепи кампанията, може да изпрати sms и да дари 1 лв за пострадалите от
конфликта в Украйна.

"Колеги, нека бъдем хора, нека помогнем", призоваха от Българския фармацевтичен съюз.

Заглавие: БФС дари 5000 лв. на кампанията на БЧК за бедстващите хора в Украйна
Дата: 07.03.2022 14:12
Медия: Puls.bg

https://www.puls.bg/novini-i-sbitiia-c-2/bfs-dari-5000-lv-na-kampaniiata-na-bchk-za-bedstvashchite-khora-v-ukraina-n-44034


Съветът на европейските лекари по дентална медицина и Европейската регионална организация на Световната
дентална федерация подписаха съвместна декларация за солидарност с колегите лекари по дентална медицина
и всички хора в Украйна, техните практически екипи и всички жители на тази воюваща страна.

Декларацията е подписана от президента на Съветът на европейските лекари по дентална медицина д-р Фреди
Слот-Лизбърг и от президента на Европейската регионална дентална организация д-р Майкъл Франк.

Първата сума, събрана в дарителската кампания на Събранието на академиците и член-кореспондентите на
Българската академия на науката (БАН) за пострадалите от конфликта в Украйна, беше преведена на Българския
Червен кръст. Това съобщиха от пресцентъра на БАН.

От Академията информират, че 33 000 лева даряват академиците и член-кореспондентите до момента.
Инициативата за събиране на средства продължава.

През изминалата седмица Софийският университет отвори вратите на две от базите си за настаняване на
бежанци от Украйна. Алма матер работи в сътрудничество с Културно-просветното дружество за връзки с
бесарабските и таврийските българи "Родолюбец".

Във връзка с разходите за изхранване и режийни, Софийският университет отправя призив към всички, които имат
възможност и желание да подкрепят това начинание, да направят дарение.

Даренията се приемат по банковата сметка на университета както следва:

IBAN: BG52 BNBG 9661 3100 1743 01

Банка: БНБ ЦУ

BIC: BNBGBGSD

Титуляр: СУ "Св. Климент Охридски"

В платежното нареждане в графа "Основание" следва да бъде посочено "Дарение за украинските бежанци".

Благодарим Ви!

"КУПИ изкуство за Украйна" ще се проведе в периода 10-12 март, а средствата ще бъдат дарени в помощ на
украински деца, които не могат да напуснат страната
В отговор на войната и неоправданата агресия, The Smarts Group с безвъзмездната подкрепа на български
визуални артисти организира мащабна дарителска изложба "КУПИ изкуство за Украйна". Целта на инициативата е
да отговори на агресията със силата, която творците имат – изкуството. "Войната е най-разрушителният продукт на
човечеството, а изкуството е естествената й противоположност. Съзиданието, красотата и изяществото могат и
трябва да бъдат в основата на живота. И да победят разрухата", споделя Радослав Бимбалов, управляващ
партньор, The Smarts Group. 
В изложбата се включват над 90 творци, които даряват оригинални свои творби. Сред артистите, които подкрепят

Заглавие: 33 000 лв. дариха академиците на БАН на БЧК за пострадалите в Украйна
Дата: 08.03.2022 14:22
Медия: 24 Часа

Заглавие: Софийският университет обявява дарителска кампания за набиране на средства за украински
бежанци
Дата: 08.03.2022 16:44
Медия: Софийски университет "Св. Климент Охридски"

Заглавие: 90 артисти се включват в дарителска изложба в помощ на пострадалите от войната в Украйна
Дата: 08.03.2022 23:55
Медия: Информационен портал за неправителствените организации

https://www.24chasa.bg/region/article/11061510
https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/novini/novini_i_s_bitiya/sofijskiyat_universitet_obyavyava_daritelska_kampaniya_za_nabirane_na_sredstva_za_ukrainski_bezhanci
https://www.ngobg.info/bg/news/125740-%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8-%D1%81%D0%B5-%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B2%D0%B0%D1%82-%D0%B2-%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B1%D0%B0-%D0%B2-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5.html


В изложбата се включват над 90 творци, които даряват оригинални свои творби. Сред артистите, които подкрепят
инициативата безвъзмездно, са Васил Василев – Зуека, Владимир Карамазов, Аменун Женева, Владимир
Михайлов и група REWIND, Диляна Флорентин, Зоран Мише, Красимир Кръстев – RASSIM, Михаил Новаков, Тео
Ушев, Фелия Барух и много други. Събраните средства от продажбите по време на изложбата ще бъдат дарени
на фондация Partnership for Every Child Ukraine за осигуряване на хуманитарна и здравна помощ на деца, които
към настоящия момент все още са на територията на Украйна и не могат да избягат от войната.
Изложбата "КУПИ изкуство за Украйна" ще бъде отворена за посетители от 10 до 12 март (от 10.00 до 19.00 часа)
в залата за изкуство и събития BLVD 138 (гр. София, бул. "Васил Левски" 138). По време на събитието
посетителите ще имат възможност да закупят избраните от тях творби на място.
След официалното приключване на изложбата част от произведения ще бъдат изложени онлайн с възможност за
допълнителна продажба във фейсбук страницата на BLVD 138: https://www.facebook.com/boulevard138 . 
Официално откриване: 10 март 2022 г., четвъртък, 19:00 – 21:00ч.
Място: BLVD 138, бул. "Васил Левски" 138
За допълнителна информация следете страницата на BLDV138 във Facebook тук. 

12-годишната Магдалена Генчева от Казанлък се нуждае от помощ! Момичето е с поставена диагноза "сколиоза" –
деформация на гръбначния стълб. На Маги е прилагана терапия по метода на Шрот и корсетолечение, които не са
успели да спрат процеса на изкривяване на гръбнака. Сколиозата прогресира бързо и родителите на момичето са
потърсили помощ в чужбина. Медици от Германия вече са одобрили детето за операция, а датата, на която трябва
да се състои е 24 май 2022 г. Офертата на немската клиника е почти 100 000 лв. , но сумата е непосилна за
семейството на Маги.

"Сега е момента да Ви помоля, приятели, да погнете на моята Маги да има полноценен живот! Вярвам, че заедно
ще успеем! Ще бъда безкрайно благодарна на всеки, който протегне ръка на Маги! Моля Ви, СПОДЕЛЯЙТЕ нашата
история ! Нека достигне до повече хора!
Благодаря Ви предварително!", призовава Яница Генчева - майката на Маги.

Дарителска сметка:
BIC: UNCRBGSF 
IBAN: BG84UNCR70001524795684
Титуляр :Магдалена Миленова Генчева
PAYPAL : Magdalena Gencheva @ magi 2006

Всеки, който желае да помогне, може да го направи и във Фейсбук групата – Заедно за Маги.

Ето и целия апел за помощ от майката на 12-годишното момиче (без редакторска намеса):

Заедно за Маги и вярвам че ще успеем !
Ще Ви разкажа накратко нашата история! Маги е едно изключително усмихнато и лъчезарно дете на 12г.През
декември 2020г съвсем случайно видях подутина отляво на кръста и.След преглед при ортопед чух диагнозата
Сколиоза,до този момент незнаех какво означава! Зеучеше найстина страшно! Оказа се че моето момиченце има
изкривяване на гръбначния стълб за което дори не подозирах! Тогава изкривяването беше 30 градуса
лявоконвексна лумбална кривина и компенсаторна дясноконвексна торакална кривина с 20 градуса.
Само месец след това отидохме за второ мнение при друг известен в тази област ортопед,шокът беше още по
голям защото изкривяването вече беше 32/40 градуса.Препоръката тогава беше операция,при което немога да
опиша какво изпитах в онзи момент.На онзи етап отказахме да повярваме че това е решение на
проблема.Започнахме корсетолечение и ежедневна терапия по метода на Шрот.През юни 2021 г направихме
отново рентгенова снимка с надеждата че вървим в правилна посока,но уви....Сколиозата на Маги вече беше
достигнала 47 / 32 градуса въпреки носенето на корсет почти денонощно и ежедневната терапия по Шрот.Оказа се
че Сколиозата прогресира много бързо,това какво изпитвах като майка на това прекрасно дете неможе да се
опише! Не изгубихме надежда и продължихме по същия път,правихме ежедневни терапий,посещавахме лагери на
който целодневно Маги правеше упражнения по Шрот! 
Докато правихме всичко това се съветвахме с други родители ,който са минали по този път .Чухме добри отзиви за
клиника в Германия в която се извърша такъв вид операция.Направихме отново рентгенова снимка и се оказа че
изкривяването на гръбнака на нашето слънчево дете вече е 53/49 градуса! След преглед във клиниката в
Германия Маги е одобрена за операция на сколиоза без сливане(ASC,VBT) позволяваща гъвкавостта на гръбнака!
Получихме оферта и дата на операцията ,която е съвсем скоро на 24.05.2022г сумата е € 49,376.32.

Заглавие: 12-годишната Магдалена Генчева от Казанлък се нуждае от помощ!
Дата: 09.03.2022 11:53
Медия: Пловдивски новини

Заглавие: Малкият Емо от Варна отново се нуждае от нашата подкрепа
Дата: 10.03.2022 10:20
Медия: Варна 24

http://plovdivskinovini.bg/region/drugi/200901/12-godishnata-magdalena-gencheva-ot-kazanlak-se-nuzhdae-ot-pomosht
https://www.varna24.bg/novini/varna/Malkiyat-Emo-ot-Varna-otnovo-se-nuzhdae-ot-nashata-podkrepa-1227858


Малкият Емо от Варна се нуждае спешно от нашата подкрепа за операция, съобщи за Varna24.bg майката на
момченцето Силвия Емилова. Публикуваме споделеното от нея в страницата "Бъдеще за Емилиян" във фейсбук:
"Здравейте,мили сърчица, ангели на Емо!
Получихме проформа-фактурата за предстоящата операция на нашият герой!Сумата, нужна за неговия билет е
17300 евро! По сметката на Емо към днешната дата има 8214.77лв.
Нужната сума,която ни е необходима спешно за операцията е 25621 лв. 
С много болка пиша този пост, с много притеснение, надежда и вяра, че доброто ще победи!
3 години по този път, Вие, нашата упора, не оставихте Емо! Той стигна много далеч! Вярвам, че няма да го
загърбите точно сега, в края на неговата болест!Остана мъничко, много малко, но и много тежко за него! Той вярва
във Вас!Вярва, че най накрая вижда своята гара на хоризонта! Така чакана.....с такъв силен копнеж! Това смело
дете стигна твърде далеч благодарение на всички Вас! Искам да Ви призова, в името на нашият герой,в името на
всичко свято,да застанем заедно,ръка в ръка,рамо до рамо и да му помогнем! Да го заведем всички, заедно до
крайният успех и да чуем думите, така очаквани-УСПЯХМЕ! ЕМО Е ЗДРАВ!
Той го заслужава! Бори се, повече от всяко едно обикновенно дете! Мечтае за тези думи! Мечтае за едно щастливо
детство! Мечтае да бъде здрав! Мечтите се сбъдват и ние можем да му ги сбъднем!
Със сълзи в очите Ви моля, не го изоставяйте! Помогнете му, както досега! Винаги сме успявали! Хайде да успеем
и на финала и вземем купата с гордо вдигната глава! Да го направим за Емо! Господ да е с него!"
Повече може да научите от страницата във фейсбук.
Може да дарите по следните начини:
Дарителска сметка в банка ДСК с IBAN:
BG48STSA93000026548514
BIC:STSABGSF
С титуляр Емилиян Стефанов
PayPal:silviaronkova4@gmail.com 

Левски обяви приходи на стойност 864 186,08 лева за месец февруари от кампанията "Левски е вечен".

"С началото на кампанията си поставихме две цели – масово присъствие на всеки мач на "сините" и материален
принос на феновете в размер на 150 000,00 лева месечно. И докато всички бяхме убедени в изпълняването на
първата цел, то резултатът за втората е просто шокиращ. Осемстотин шейсет и четири хиляди сто осемдесет и шест
лева и осем стотинки. Или с цифри: 864 186,08 лева. Това е приносът на "сините" фенове само за един месец, при
това – най-късия в годината. Това е една миниатюрна демонстрация на огромната сила на обединеното "синьо"
семейство", обявиха от Левски.

Детайлният отчет показва, че приходите от билетите за мачовете са 328 708,75 лева, от виртуални билети – 81 530
лева, от клубния магазин – 309 749,08 лева, от дарения – 80 305,92 лева, от членски карти – 36 386,48 лева и от
абонаментни карти – 27 505,85 лева.

Безплатна стоматологична помощ за бежанци от Украйна осигурява Обществен дарителски фонд (ОДФ) в Сливен,
съобщиха от организацията. От ОДФ са се свързали с хора и фирми, които са поели ангажимент за подслон, храна
и възможности за работа.

По данни на местната Областна управа, вчера в Сливен са пристигнали 39 души от Украйна. Хора от града са ги
посрещнали и са им предоставили подслон, без да се афишират. От Фонда са организирали среща с пет жени,
които са в Сливен със своите седем деца. Целта на срещата е била да им окажат психологическа подкрепа,
занесли са на децата настолни игри, играчки, средства и материали за рисуване, както и лакомства.

От ОДФ разпространиха имейла на организацията – odf.sliven@gmail.com за хора, които желаят да помогнат на
пребиваващите в Сливен бежанци от Украйна.

Източник: БТА

Заглавие: Левски събра близо 900 хиляди лева за месец от кампанията "Левски е вечен"
Дата: 10.03.2022 20:12
Медия: Novini.site

Заглавие: Безплатна стоматологична помощ за бежанци от Украйна осигурява Обществен дарителски фонд в
Сливен
Дата: 11.03.2022 09:37
Медия: Сливен нюз

https://novini.site/levski-sabra-blizo-900-hilyadi-leva-za-mesets-ot-kampaniyata-levski-e-vechen/
https://sliven-news.com/bezplatna-stomatologichna-pomosht-za-bezhantsi-ot-ukrayna-osiguryava-obshtestven-daritelski-fond-v-sliven/


ЗАСТЪПНИЧЕСТВО И ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО -
(БРОЙ НОВИНИ: 2)

Всяко юридическо лице с нестопанска цел (ЮЛНЦ) - сдружение, фондация и читалище - следва да спазва
принципите на прозрачност и отчетност. Когато говорим за годишно отчитане на ЮЛНЦ, винаги трябва да имаме
предвид 3 основни институции: Национален статистически институт (НСИ), Национална агенция за приходите
(НАП) и Агенция по вписванията (АВ).

В този материал ще намерите отговорите на въпросите - в кои случаи, какви документи, къде и в какви срокове
трябва да подадем, за да отчетем дейността си (или липсата на такава) за изминалата 2021 година?

ОТЧИТАНЕ ПРЕД НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ (НСИ) >> Отчитане пред НСИ на ЮЛНЦ с дейност
през 2021 г.

Всички предприятия с нестопанска цел - сдружения, фондации и читалища - независимо дали са в обществена или
в частна полза, ако са осъществявали дейност през 2021 г., с приходи и разходи над 500 лв. по смисъла на Закона
за счетоводството, са длъжни да подадат ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА (ГОД) си през 2021 г. в НСИ.

Срок за подаване на ГОД в НСИ: от 1 март до 30 юни 2022 г.

Образец: ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ПРЕДПРИЯТИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ ПРЕЗ 2021
Как и къде се подава ГОД:

По електронен път - в Информационна система "Бизнес статистика"
Какво трябва да помните в този случай: Първо трябва да сте подали ГОД по електронен път в НСИ и да сте
получили входящ номер, за да може да подадете Годишната данъчна декларация в НАП**
Дължи ли се държавна такса: Не, не се дължи
Какъв е срокът: от 1 март до 30 юни 2022 г.
Къде има повече информация и данни за контакт: В сайта на НСИ >> За Респондентите >> ИС Бизнес
статистика
В кои закони го пише:

- Чл. 20, ал. 4 от Закона за статистиката

- Чл. 92, ал. 3 във връзка с ал. 2 от Закона за корпоративното подоходно облагане

>> Отчитане пред НСИ на ЮЛНЦ без дейност през 2021 г. или с приходи и разходи под 500 лв.

Всички предприятия с нестопанска цел - сдружения, фондации и читалища - независимо дали са в обществена или
в частна полза, ако не са осъществявали дейност по смисъла на Закона за счетоводство през 2021 г. ИЛИ са
имали дейност, но приходите и разходите от дейността са били под 500 лева, са длъжни да подадат ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА ПРЕДПРИЯТИЯ С ПРИХОДИ И РАЗХОДИ ПОД 500 ЛЕВА И ЗА ПРЕДПРИЯТИЯ БЕЗ ДЕЙНОСТ през 2021 г. в
НСИ.

Срок за подаване на Декларацията в НСИ: от 1 март до 30 юни 2022 г.

I. За предприятия с нестопанска цел БЕЗ ДЕЙНОСТ през 2021 г.:

Образец: ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПРЕДПРИЯТИЯ С ПРИХОДИ И РАЗХОДИ ПОД 500 ЛЕВА И ЗА ПРЕДПРИЯТИЯ
БЕЗ ДЕЙНОСТ
Как и къде се подава Декларацията (избирате 1 от 2-та варианта):

По електронен път /с електронен подпис/ - в Информационна система "Бизнес статистика", или
По електронната поща - до имейл адреса на съответния отдел "Статистически изследвания" към
Териториално статистическо бюро

Какво е важно да знаете: Предприятия, които не са осъществявали дейност през предходна година,
декларират това обстоятелство еднократно, а не ежегодно. Ако през 2021 г. не сте осъществявали дейност,
като в същото време сте подали Декларация в НСИ за 2020 г., то през 2022 г. НЕ подавате Декларация за
2021 г.
Дължи ли се държавна такса: Не, не се дължи
Какъв е срокът: от 1 март до 30 юни 2021 г.
Къде има повече информация: В сайта на НСИ >> За Респондентите >> ИС Бизнес статистика

Заглавие: Годишно отчитане на ЮЛНЦ за 2021 – задължения, срокове, документи
Дата: 07.03.2022 23:55
Медия: Информационен портал за неправителствените организации

https://www.ngobg.info/bg/news/125729-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%88%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D1%8E%D0%BB%D0%BD%D1%86-%D0%B7%D0%B0-2021--%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D0%BB%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%81%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8.html


В кои закони го пише:

- Чл. 20, ал. 4 от Закона за статистиката

- Чл. 92, ал. 4 във връзка с ал. 3 от Закона за корпоративното подоходно облагане

II. За предприятия с нестопанска цел с дейност, но с приходи и разходи под 500 лв. през 2021 г.:

Образец: ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПРЕДПРИЯТИЯ С ПРИХОДИ И РАЗХОДИ ПОД 500 ЛЕВА И ЗА ПРЕДПРИЯТИЯ
БЕЗ ДЕЙНОСТ
Как и къде се подава Декларацията, ако трябва да подавате и Годишна данъчна декларация в НАП**:

По електронен път /с електронен подпис или с персонален идентификационен код (ПИК) на НАП/ - в
Информационна система "Бизнес статистика"

Какво трябва да помните в този случай: Първо трябва да сте подали Декларацията по електронен път в
НСИ и да сте получили входящ номер, за да може да подадете Годишната данъчна декларация в НАП**
Как и къде се подава Декларацията, ако не подавате и Годишна данъчна декларация в НАП*:
По електронен път /с електронен подпис/ - в Информационна система "Бизнес статистика", или
По електронната поща - до имейл адреса на съответния отдел "Статистически изследвания" към
Териториално статистическо бюро,
Дължи ли се държавна такса: Не, не се дължи
Какъв е срокът: от 1 март до 30 юни 2021 г.
Дължи ли се държавна такса: Не, не се дължи
Къде има повече информация: В сайта на НСИ >> За Респондентите >> ИС Бизнес статистика

В кои закони го пише:

- Чл. 20, ал. 4 от Закона за статистиката

- Чл. 92, ал. 4 във връзка с ал. 3 от Закона за корпоративното подоходно облагане

>> Отчитане пред НСИ на новорегистрирани ЮЛНЦ през 2021 г.

Всички предприятия с нестопанска цел - сдружения, фондации и читалища - независимо дали са в обществена или
в частна полза, ако през 2021 г. са се вписали в Регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията, са длъжни да
подадат ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА, съответно ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПРЕДПРИЯТИЯ С ПРИХОДИ И РАЗХОДИ
ПОД 500 ЛЕВА И ЗА ПРЕДПРИЯТИЯ БЕЗ ДЕЙНОСТ през 2021 г. в НСИ. Периодът, за който се отнася ГОД, съотв.
Декларацията, е от деня на регистрацията до 31 декември 2021 г.

За тях ще важат същите правила и срокове, описани по-горе за ЮЛНЦ с дейност или без дейност през 2021 г.

**ВАЖНО!

Предприятия с нестопанска цел, които през 2021 г. са извършвали стопанска дейност, имат задължение за
подаване на Годишна данъчна декларация пред НАП за 2021 г.

Тези, които през 2021 г. НЕ са извършвали стопанска дейност, съответно - нямат задължение за подаване на
Годишна данъчна декларация пред НАП за 2021 г.

Санкции – неотчитане пред НСИ:

При неизпълнение на задължението за подаване на ГОД, съотв. на Декларацията в НСИ в срок до 30 юни 2022 г.
на предприятието с нестопанска цел се налага парична санкция от 200 лв. до 2000 лв. При повторно нарушение
санкцията е от 2000 лв. до 6000 лв. (чл. 52, ал. 2 във връзка с чл. 20, ал. 4 от Закона за статистиката).

Отчитане пред НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ (НАП) 
>> Отчитане пред НАП на ЮЛНЦ с дейност през 2021 г.

Всички ЮЛНЦ - сдружения, фондации и читалища - независимо дали са в обществена или в частна полза, ако са
осъществявали стопанска дейност и/или са получавали приходи от наем на движимо или недвижимо имущество,
както и ако са извършвали социални, облагаеми представителни разходи и/или други видове облагаеми разходи
през 2021 г., са длъжни да подадат ГОДИШНА ДАНЪЧНА ДЕКЛАРАЦИЯ (ГДД) по чл. 92 от Закона за
корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) за данъчния финансов резултат и дължимия годишен корпоративен
данък за 2021 г. в НАП.

ЮЛНЦ, които не са осъществявали стопанска дейност по смисъла на ЗКПО, но през 2021 г. за тях е възникнало
задължение за данък върху разходите или желаят да декларират други данни и обстоятелства, предвидени в
образеца на декларацията, също са длъжни да подадат ГОДИШНА ДАНЪЧНА ДЕКЛАРАЦИЯ (ГДД) по чл. 92 от
ЗКПО в НАП.

Срок за подаване на ГДД в НАП: от 1 март до 30 юни 2022 г.

Образец: ГОДИШНА ДАНЪЧНА ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 92 от ЗКПО



Как и къде се подава ГДД по чл. 92 от ЗКПО:
По електронен път /с електронен подпис на упълномощения представител на ЮЛНЦ/ - в Портала за
електронни услуги на НАП

Какво е важно да помните: Преди подаване на ГДД в НАП трябва да сте подали Годишен отчет за
дейността, съотв. Декларация за предприятия с приходи и разходи под 500 лева, за което да сте получили
входящ номер (виж "Отчитане пред НСИ").
Дължи ли се държавна такса: Не, не се дължи
Какъв е срокът: от 1 март до 30 юни 2022 г.
Къде има повече информация: В сайта на НАП и на тел.: 0700 18 700
В кой закон го пише:

- Чл. 92, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Закона за корпоративното подоходно облагане

>> ЮЛНЦ, които не се отчитат пред НАП за дейност през 2022 г.

Всички ЮЛНЦ - сдружения, фондации и читалища - независимо дали са в обществена или в частна полза, ако през
2021 г. не са осъществявали стопанска дейност по смисъла на Закона за счетоводството, не подават ГОДИШНА
ДАНЪЧНА ДЕКЛАРАЦИЯ (ГДД) по чл. 92 от ЗКПО в НАП.

Къде има повече информация: В сайта на НАП и на тел.: 0700 18 700
В кой закон го пише:

- Чл. 92, ал. 3 във връзка с ал. 1 от Закона за корпоративното подоходно облагане

Санкции – неотчитане пред НАП:

При неизпълнение на задълженията за подаване на Годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО в НАП и
Годишен отчет за дейността в НСИ в срок до 30 юни 2022 г. на организацията се налага парична санкция от 500 лв.
до 2000 лв. При повторно нарушение санкцията е от 1500 лв. до 5000 лв. (чл. 276 във връзка с чл. 92, ал. 3 от
Закона за корпоративното подоходно облагане).

ОТЧИТАНЕ ПРЕД АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА – РЕГИСТЪР НА ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ
(РЕГИСТЪР НА ЮЛНЦ) 
>> Отчитане в Регистъра на ЮЛНЦ към АВ на ЮЛНЦ с дейност през 2021 г.

Всички юридически лица с нестопанска цел - сдружения, фондации и читалища - независимо дали са в обществена
или в частна полза, ако са осъществявали дейност през 2021 г., са длъжни да обявят ГОДИШЕН ФИНАНСОВ
ОТЧЕТ (ГФО) за 2021 г. Всички ЮЛНЦ в обществена полза са длъжни заедно с ГФО да обявят и ГОДИШЕН ДОКЛАД
ЗА ДЕЙНОСТТА (ГДД) за 2021 г.

ГФО и ГДД за 2021 г. се заявяват за обявяване в РЕГИСТЪРА НА ЮЛНЦ КЪМ АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА.

Срок за заявяване за обявяване на ГФО и ГДД: до 30 септември 2021 г.

Как и къде се подават ГФО и ГДД (избирате 1 от 2-та варианта):
По електронен път /с електронен подпис на заявителя/ - в сайта на Регистъра на ЮЛНЦ >> Услуги на
ТРРЮЛНЦ >> Обявяване на годишен финансов отчет, или
Чрез хартиено заявление - на гише в териториален офис на Агенция по вписванията.

Какви документи се подават:

Заявление № Г2 за обявяване на годишен финансов отчет, към което се прилагат:
Годишен финансов отчет по чл. 35, ал. 2 от ЗСч. (включително заверен, ако организацията подлежи на

независим финансов одит) – за ЮЛНЦ в обществена и в частна полза;
Годишен доклад за дейността по чл. 40, ал. 2 от ЗЮЛНЦ – само за ЮЛНЦ в обществена полза;
Заверени копия на ГФО и ГДД, в които личните данни (ако има такива) са заличени;
Декларация от законния представител, удостоверяваща приемането от компетентния орган на ГФО и ГДД по чл.

62а, ал. 2, т. 2 от Наредба № 1 от 2007 г. за водене, съхраняване и достъп до ТРРЮЛНЦ - подписана от законния
представител и с отбелязване към коя категория предприятие по смисъла на Закона за счетоводството попада
организацията – микро, малко или средно

Декларация за истинността на заявените за вписване обстоятелства и приемането на представените за
обявяване актове по чл. 13, ал. 4 от ЗТРРЮЛНЦ, подписана от заявителя;

Дължи ли се така – не, не се дължи държавна такса
Какъв е срокът: до 30 септември 2022 г.
Къде има повече информация: В сайта на Регистъра на ЮЛНЦ
В кои закони го пише:

- Чл. 35, ал. 2 и чл. 38, ал. 1, т. 2 от Закона за счетоводството

- Чл. 18, ал. 2, т. 4 във връзка с чл. 40, ал. 3 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел



>> Отчитане в Регистъра на ЮЛНЦ към АВ на пререгистрирани ЮЛНЦ през 2021 г. и 2022 г.***

Към момента в Закона за счетоводството липсва текст, който да урежда в какви срокове и за кои години
пререгистрираните през 2021 г. и 2022 г. ЮЛНЦ трябва да заявят за обявяване ГФО, както и ГДД в РЕГИСТЪРА НА
ЮЛНЦ КЪМ АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА.

Въпреки това, ние Ви насърчаваме да обявите всички ГФО и ГДД за 2017 г., 2018 г., 2019 г., 2020 г. и 2021 г. в
Регистъра на ЮЛНЦ в срок до 30 септември 2022 г. или, ако организацията се пререгистрира след 30 септември
2022 г. - в срок до 1 месец след пререгистрацията.

>> Отчитане в Регистъра на ЮЛНЦ към АВ на ЮЛНЦ без дейност през 2021 г.

Всички юридически лица с нестопанска цел - сдружения, фондации и читалища - независимо дали са в обществена
или в частна полза, които не са осъществявали дейност през 2021 г., са длъжни да заявят за обявяване това с
ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 38, АЛ. 9, Т. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО (ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА НЕАКТИВНОСТ) в
РЕГИСТЪРА НА ЮЛНЦ КЪМ АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА.

Срок за заявяване за обявяване на Декларацията за неактивност: до 30 юни 2022 г.

Образец: ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЛИПСА НА ДЕЙНОСТ по чл. 38, ал. 9, т. 2 от Закона за счетоводството
Как и къде се подават ГФО и ГДД (Избирате 1 от 2-та варианта):

По електронен път /с електронен подпис на заявителя/ - в сайта на Регистъра на ЮЛНЦ >> Услуги на
ТРРЮЛНЦ >> Обявяване на годишен финансов отчет, или
Чрез хартиено заявление - на гише в териториален офис на Агенция по вписванията.

Какви документи се подават:

Заявление № Г3 за обявяване на декларация по чл. 38, ал. 9, т. 2 от ЗСч., към което се прилагат:
Декларация за липа на дейност по чл. 38, ал. 9, т. 2 от Закона за счетоводството
Декларация за истинността на заявените за вписване обстоятелства и приемането на представените за

обявяване актове по чл. 13, ал. 4 от ЗТРРЮЛНЦ, подписана от заявителя

Какво е важно да помните: Декларацията за липса на дейност се подава еднократно, а не ежегодно. Ако
през 2021 г. не сте осъществявали дейност през 2021 г., като в същото време сте подали Декларация за
неактивност за 2020 г., НЕ подавате Декларация на неактивност за 2021 г.
Дължи ли се така – не, не се дължи държавна такса
Какъв е срокът: до 30 юни 2021 г.
Къде има повече информация: В сайта на Регистъра на ЮЛНЦ
В кои закони го пише:

- Чл. 38, ал. 9, т. 2 от Закона за счетоводството

- §1, т. 30 от Допълнителните разпоредби на Закона за счетоводството

>> Отчитане на непререгистрирани ЮЛНЦ*** с дейност през 2021 г.

Ако юридическо лице с нестопанска цел - сдружение, фондация или читалище - независимо дали е в обществена
или в частна полза, не се е пререгистрирало в Регистъра на ЮЛНЦ от 1 януари 2018 г. до момента, то е длъжно да
обяви ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ (ГФО), както и ГОДИШНИ ДОКЛАДИ ЗА ДЕЙНОСТТА (ГДД) (ако е в
обществена полза) за 2021 г. в САЙТА СИ, ИКОНОМИЧЕСКО ИЗДАНИЕ или ИНТЕРНЕТ. Организацията е
задължена да осигури и свободен, безплатен достъп до публикуваните отчет и доклад и при поискване - да посочи
мястото, където те са публикувани.

Срок за онлайн обявяването на ГФО и ГДД: до 30 юни 2022 г.

Какъв е срокът: до 30 юни 2022 г.
В кои закони го пише:

- §55, т. 1 от Закона за счетоводството

- Чл. 35, ал. 2 от Закона за счетоводството

- Чл. 40, ал. 3 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел

>> Отчитане на непререгистрирани ЮЛНЦ без дейност през 2021 г.

Към момента в Закона за счетоводството липсва текст, който да урежда задълженията на ЮЛНЦ, които не са се
пререгистрирали и не са имали дейност през 2021 г.

Въпреки това, ние Ви насърчаваме да обявите ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 38, АЛ. 9, Т. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА
СЧЕТОВОДСТВОТО (ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА НЕАКТИВНОСТ) за 2021 г. в САЙТА СИ, ИКОНОМИЧЕСКО ИЗДАНИЕ или
ИНТЕРНЕТ. Организацията е задължена да осигури и свободен, безплатен достъп до публикуваната Декларация
за неактивност и при поискване - да посочи мястото, където те са публикувани.



Срок за онлайн обявяването на Декларацията за неактивност: до 30 юни 2022 г.

***ВАЖНО: След промените в ЗЮЛНЦ от 18.12.2020 г. крайният срок за пререгистрация на юридическите лица с
нестопанска цел бе удължен до 31.12.2022 г.

Санкции – незаявяване за обявяване на ГФО и ГДД в Регистъра на ЮЛНЦ

При неизпълнение на задължението за обявяване на ГФО и ГДД в срок на организацията се налага с парична
санкция от 2000 лв. до 5000 лв. При повторно нарушение санкцията е в двоен размер (чл. 72 от Закона за
счетоводството).

За ЮЛНЦ в обществена полза, които 2 поредни години не са обявявали ГФО и ГДД в срок през съответната година,
се вписва служебно по тяхната партида, че са "с временно спрян статут в обществена полза". Системното
неизпълнение на задълженията за обявяване на ГФО и ГДД в срок е основание за прекратяване на юридическото
лице (чл. 44а. от Закона за юридическите лица с нестопанска цел).

Надяваме се, че този материал беше полезен за Вас.

Ако имате допълнителни въпроси, може да ни пишете на info@bcnl.org или да ни се обадите на (+359) 88 903 66
31.

Материалът е част от Кампанията "(Пре)Регистрация на НПО: Как да се справяме по-добре с Регистъра на
ЮЛНЦ?", посветена на регистърната реформа за ЮЛНЦ. Включва поредица от разяснителни материали и
събития, които да са в полза на гражданските организации при подготовката, оформянето и подаването на
документи за регистрация, пререгистрация, вписване на промени и обявяване на актове в Регистъра на ЮЛНЦ
към Агенция по вписванията. След промените в ЗЮЛНЦ от 18.12.2020 г. актуалният краен срок за пререгистрация
на НПО е до 31.12.2022 г.

"Щабът за бежанци беше създаден почти веднага, още в първия ден след започването на войната, но просто
не беше обявен официално и не беше конституиран официално със заповед, което се случи няколко дни по-
късно". Това заяви в интервю за предаването "Преди всички" на програма "Хоризонт" Красимира Величкова,
съветник на вицепремиера Калина Константинова:

"Амбицията ни е утре в 6 гранични пункта на северната граница, защото основно оттам влизат хората, бягащи от
войната в Украйна, да бъде създаден ред, чрез който да може на място те освен да преминават, да се регистрират
и тези, които искат да получават временна закрила, също така да бъдат обследвани хората, които имат нужда от
настаняване, защото с решението, което Министерски съвет взе вчера за временната закрила, се прие едно
решение за хуманитарна подкрепа, което означава, че лицата, поискали временна закрила, ще имат право на
настаняване, на лечение и въобще на всички права, които имат и българските граждани. Това, което се прави с
регистрацията за временна закрила е, че се идентифицират непридружените лица, записват се
идентификационните данни на възрастни и деца, снемат се биометрични данни. След това има необходимост от
това да се събере информация от хората за данни за роднини, разделени от членовете на своите семейства,
защото ние бихме съдействали за възстановяване на семейните връзки, запис на данни за здравен статус, за
нуждите им, както за моментното състояние, така и за хроничните заболявания, дали желаят настаняване или не,
защото в момента има хора, които идват тук при роднини или при приятели и не желаят да бъдат настанявани, а
имат възможност да направят това самостоятелно, тоест всички тези въпроси, които на практика ще помогнат на
държавата да организира най-добрата подкрепа за тези хора, след като те вече минат границата".

Бежанците от Украйна ще могат да получават от петък документ още на границата

Красимира Величкова обясни за кой и за какво ще получава помощта от 40 лева на ден:

"Помощта от 40 лева е за настаняване с храноден, тоест за спане с изхранване за лицата, поискали временна
закрила, за тези, които са поискали да имат този статут, защото само този статут ще дава право на този тип
подкрепа и ще бъдат за местата за настаняване, за юридическите лица, които настаняват хора, тоест хотели,
почивни станции. Тези, които отиват при роднини, въпреки че са с такъв статут, няма да получават тази помощ".

До 40 лв. дневно за престоя на бежанците от Украйна у нас

ТЕЦ "Бобов дол" предостави почивна база за бежанци от Украйна

Заглавие: Красимира Величкова: Щабът за бежанци беше създаден почти веднага след започването на
войната
Дата: 10.03.2022 09:12
Медия: Novini.site

https://novini.site/krasimira-velichkova-shtabat-za-bezhantsi-beshe-sazdaden-pochti-vednaga-sled-zapochvaneto-na-vojnata/


Цялото интервю с Красимира Величкова можете да чуете от звуковия файл.
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