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БДФ В МЕДИИТЕ - (БРОЙ НОВИНИ: 1)

От началото на войната в Украйна множество компании се обръщат към екипа на Български дарителски форум
със запитване за актуална информация, свързана с подкрепата на граждански организации към търсещи у нас
закрила украински граждани. За да отговаря на тези запитвания бързо и с актуална информация, БДФ изготви
анкета. 
Идеята на "НПО Инфобанка v.UA" е да събере и обобщи информация от максимално широк кръг организации,
които предоставят директна подкрепа на хора от Украйна или планират такава в близките 30 дни. Тази
информация касае единствено ресурсите, от които имате нужна (финансови, материални, доброволчески) и ще
бъде предоставяна при запитване на компании, които искат да даряват за тази кауза. 
Организациите, включили се в анкетата, ще получават информация за възможности за финансиране на дейности в
тази посока, предоставени по различни програми и механизми, които са достъпни за НПО. 
Молим да попълните анкетата до 31 март. В случай, че имате нужда от допълнителна информация или
съдействие, можете да се свържете с нас по всяко време.

КЪМ АНКЕТАТА 

НПО Инфобанка е създадена в рамките на проект "Дарителски компас за устойчиви партньорства" с
финансовата подкрепа на фонд "Активни граждани България" (www.activecitizensfund.bg) по Финансовия
механизъм на Европейското икономическо пространство (ЕИП). Цялата отговорност за подбора на
съдържанието се носи от БДФ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че отразява
официалното становище на Финансовия механизъм на ЕИП и оператора на фонд "Активни граждани
България".

Заглавие: Проучване на потребностите на НПО, които предоставят подкрепа на нуждаещи се украински
граждани у нас
Дата: 17.03.2022 23:55
Медия: Информационен портал за неправителствените организации

https://www.ngobg.info/bg/news/125806-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%83%D1%87%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%BF%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D1%82-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B0-%D0%BD%D0%B0.html


#України 

ЧЛЕНОВЕ НА БДФ - (БРОЙ НОВИНИ: 33)

Срокът за кандидатстване по престижната международна програма за ученици Space Camp Turkey се удължава
до 20 март 2022 година. Това съобщава Център 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 партньорски училища.

В инициативата вече се включиха няколко български общини, сред които Русе, Силистра, Козлодуй и Казанлък. Те
ще предоставят на избрани ученици стипендии за участие в лагера по модел на Американската космическа
агенция NASA. От своя страна, Център за творческо обучение ще предостави по една стипендия на всяка
партньорска община. Своето желание да спонсорират участниците вече са заявили Фондация "Лекови", Фондация
"Лъчезар Цоцорков", куриерска фирма Еконт и др. 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 гр. Измир, Турция 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" – посочва Мирослава Димитрова, координатор на
програмата.

От образователната организация съобщават още една важна новина – патрон на програмата тази година ще бъде
19-годишната Татяна Иванова, чиято амбиция е да стане първата жена космонавт от България. Едва на 15 години
тя 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 участника 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 ѝ, може да го направи като попълни формуляра за участие в
конкурса – https://spacecamp.cct.bg/.

Съвсем скоро предстои да бъдат обявени още новини за Space Camp Turkey, първата от които ще бъде
представянето на звездното жури от експерти в различни области, което ще оценява есетата от конкурса, както и
подробности за критериите за оценка. А на 12 април – международният ден на авиацията и космонавтиката, ще
бъдат обявени стипендиантите и всички класирали се за участие в звездната програма тази година.

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

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.

Фондацията 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.

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.

Заглавие: Удължава се срокът за кандидатстване в космическия лагер Space Camp Turkey
Дата: 11.03.2022 21:25
Медия: New Business

Заглавие: "Светът на Мария" отбелязва 10 години
Дата: 14.03.2022 08:38
Медия: Столица Бг
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В учебна кухня "Надежда" активно се провеждат трудови занимания и приготвят различни кулинарни вкусотии.
Младежите от Дневен център "Светове" се включват и усвояват нови умения. Учат се да разбиват с миксер, да
спазват точни рецепти, да оформят и изпичат сладки и соленки. Реализират се 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.

В началото на следващия месец /4-ти април 2022 г/ предстоят промени в дарителската програма на Microsoft в
платформата TechSoup, които могат да засегнат планирането на бюджета и разходите по технологични ресурси на
неправителствени организации. Вече обяснихме какви ще бъдат предвижданите промени в тази статия. Те са
продиктувани от по-добрите възможности, които базираните на Microsoft Cloud продукти дават на
неправителствените организации.

Във видеата по-долу представяме полезна информация за употребата на продуктите Microsoft Cloud.

Трябва ли да съм свързан с Интернет, за да ползвам облачните услуги на Microsoft?

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

Не искам да преминавам към Облак. Какви са алтернативите за мен?

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

Какви са разликите между постоянно базиран метод за плащане на софтуер и облачния абонамент?

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

Това показват данните на bCause и Българската болнична асоциация

55% от прегледаните хора в малки населени места не са посещавали лекар специалист от една година. Това става
ясно от оценката и резултатите на програмата за социална отговорност "Забавно лято, грижовна есен" на
фондация bCause в сътрудничество с Българската болнична асоциация (ББА).

През есента на 2021 г. бяха организирани прегледи от болници от ББА за възрастни хора в 24 населени места от
тютюнопроизводителни региони.

Прегледите в област Русе, Пазарджик и Благоевград се проведоха в периода 7-24 септември 2021 г., съобщиха от
ББА. Общият брой на прегледаните хора и в трите региона е 1418 души. Прегледаните хора до 65 г. са 704, а над 65
г. – 714.

"Целите на проекта "Забавно лято, грижовна есен" съвпада с мисията на ББА да направим здравната система
достъпна за всички пациенти. При посещенията на лекари в малките населени места беше установено, че има
хора, завърнали се от чужбина, без здравноосигурителни права. Не е върнат никой, потърсил лекарска помощ,
включително и деца", коментира председателят на ББА адв. Свилена Димитрова.

Установените случаи на заболявания по информация на пациентите и потвърдени с прегледите е 727 или 51%. В
същото време установените случаи на заболявания, неглижирани или нелекувани системно от пациентите, са 112
– близо 8%.

Установени са 93 случая на заболявания, неизвестни до момента на пациентите. Предписаните мерки за

Заглавие: Представяме Ви поредица с полезна информация, свързана с промените в дарителската програма на
Microsoft в платформата ТechSoup /видео/
Дата: 14.03.2022 10:38
Медия: Фондация "Работилница за граждански инициативи"

Заглавие: Масово не сме посещавали лекар специалист от една година
Дата: 14.03.2022 10:31
Медия: Bulgaria ON AIR
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https://www.bgonair.bg/a/2-bulgaria/258737-masovo-ne-sme-poseshtavali-lekar-spetsialist-ot-edna-godina


превенция са близо 800, а предписаните мерки за лечение са над 240.

Снимка: ББА

1418 души успяха да прегледат екипите на МБАЛ "Хигия", МБАЛ"Пулс" и УМБАЛ "Медика Русе" през есента на 2021 г.
в 24 населени места по програмата за социална отговорност "Забавно лято, грижовна есен" на фондация bCause в
сътрудничество с Българска болнична асоциация (ББА) и финансовата подкрепа на Филип Морис България.

55% от прегледаните хора в малки населени места не са посещавали лекар специалист от една година. Това става
ясно от оценката и резултатите на програмата.

Прегледите от болници от ББА за възрастни хора бяха в 24 населени места от тютюнопроизводителни региони.
Прегледите в област Русе, Пазарджик и Благоевград се проведоха в периода 7-24 септември 2021 г.

Екипи от лекари специалисти по кардиология, гастроентерология, ортопедия, урология, неврология, офталмология
и ендокринология проведоха прегледи по места според заявените нужди.

"Над 600 души са успели да прегледат екипите на болница "Хигия" през есента на 2021 г. Бих искала да благодаря
на фондация bCause, че ни даде възможност да отидем там, където има нужда от нас като лекари", заяви доц. д-р
Цветелина Спиридонова, изпълнителен директор на болница "Хигия".

Предписаните мерки за превенция от лекарите и в трите региона включват хранителен и двигателен режим,
рехабилитация.

Съдържание от Банка ДСК

За да помогне на бежанците на територията на България, Банка ДСК въвежда облекчена процедура за откриване
на разплащателна сметка.
Всеки украински гражданин, принуден да напусне страната си, може да открие сметка с дебитна карта и
електронно/мобилно банкиране, като посети офис на банката и предостави документ за самоличност, декларация
от собственик на имота, в който е временно настанен, както и декларация от лицето, предоставило настаняване в
България.
От Банка ДСК препоръчват, желаещите да открият сметка да се насочат към по-големите офиси на банката в
страната, които се намират на следните адреси.

Банка ДСК стартира и съвместна дарителска кампания с Фондация BCause. Набраните средства ще бъдат
разпределени от фондацията в координация с български и украински благотворителни организации, които
работят на терен в двете държави.
Всеки, който желае да помогне, може да дари избрана от него сума по:

Сметка: BG27STSA93000028830235

Бенефициент: Фондация Бикоуз в полза на благотворителността
Основание: В помощ на Украйна

В знак на солидарност към своите колеги от Банка ОТП Украйна, екипът на Банка ДСК организира вътрешна
инициатива за събиране на средства, които ще бъдат удвоени от страна на банката в края на дарителската
кампания.
До този момент набраните средства възлизат на повече от 56 000 лв., като сумата ще послужи за осигуряване на
подслон, транспорт и стоки от първа необходимост за част от служителите на ОТП Украйна и техните близки, които
се налага да напуснат домовете и страната си.
"Всички ние сме не просто служители, а хора, съпричастни с трудностите, пред които се изправят нашите колеги и
приятели, и сме готови да протегнем ръка и да помогнем. Ето защо, инициираме "Програма за доброволци" сред

Заглавие: Цветелина Спиридонова: Благодаря на фондация bCause, че ни даде възможност да отидем там,
където има нужда от нас като лекари
Дата: 14.03.2022 14:22
Медия: Pz-info

Заглавие: Банка ДСК помага на Украйна
Дата: 14.03.2022 15:10
Медия: Дневник
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https://www.dnevnik.bg/pr_sfera/2022/03/14/4323825_banka_dsk_pomaga_na_ukraina/


служителите ни, за да ги насърчим да помагат на засегнатите от войната в Украйна." - споделят от банката.

Повече за благотворителните инициативи на Банка ДСК в подкрепа на Украйна и за това, как можете да се
ангажирате с каузата, открийте тук: https://dskbank.bg/банка-дск-помага-на-украйна/

Фондация "Радостина Константинова" очаква предложения за годишните си награди в най-тежкия жанр –
разследваща журналистика, обяви в ефира на Радио София Валерий Тодоров, бивш генерален директор на БНР и
член на журито.

Фондацията иска да насърчи усилията на медии и професионалисти в трудния и отговорен жанр на качествената
журналистика

Досега призове са получавали едни от най-ярките имена в тази професия, сред които Генка Шикерова, Миролюба
Бенатова, Иван Георгиев и други.

"През последните години журналистиката става по-разнообразна като жанрове, но се засилва присъствието на
развлекателните, като значим принос в това отношение дават телевизиите. За съжаление не са много от младите
и по-опитните журналисти, които избират да правят разследвания", отбеляза Тодоров.

Въпреки това, през миналата година е имало 27 изключително силни номинации.

Жанрът е труден, защото изисква много добра подготовка, търпение, обективност, познаване на проблемите,
умение да се работи с факти и образен език.

Според Валерий Тодоров силната школа в радиожурналистиката като че ли започва да отслабва:

"Това, че 5-6 ярки имена продължават да поддържат духа и добрите впечатления, не може да замъгли случващото
се – липсата на приемственост, на висок стандарт, на специализация, появата на обслужващата журналистика,
пропуски в езиковата и правоговорна култура."

Чуйте повече по темата от разговора на Божидар Янев.

Фондация "Радостина Константинова" е основана през 2011 година. Носи името на журналистката,
основател на Пресгрупа "168 часа". 
Всяка година на 11 май фондацията връчва тържествено годишната си награда за разследваща
журналистика. Авторитетно жури от утвърдени български журналисти разглежда предложенията и
определя името на най-достойния за тази награда. 

Голямата награда за разследваща журналистика (с плакет на скулптора Георги Чапкънов) ще получи
журналист или екип, провел обективно, задълбочено, професионално защитено и получило широк
обществен отзвук разследване. 

През годините са журирали (и журират) професионалисти с име като Люба Ризова, Светла Петрова, Лили
Маринкова, Къдринка Къдринова, Михаил Вешим, Добрина Чешмеджиева, Иван Бакалов, Милко Петров,
Стойко Тонев. 

Фондацията дава и стипендия във Факултета по журналистика, изпраща на стаж млад журналист в чужбина

Фондация BCause представи обобщените резултати от програмата "Забавно лято, грижовна есен" 2021.

Седмото издание на програмата, която се осъществява с финансовата подкрепа на Филип Морис България,
обхвана над 3 000 представители на общности от тютюнопроизводителните региони в страната.
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"Програмата "Забавно лято, грижовна есен" обхваща над 26 населени места, в които е много трудно общността да
получи това, което в големия град изглежда като даденост. Отзвукът, който получаваме, ни показва, че сме на прав
път и програмата постига своите цели. Всяка година, като част от програмата, близо 650 деца се включват в
образователно-приключенските академии, преглеждаме около 2 500 възрастни хора, участват около 100
предприемачи с техните бизнес идеи, от които 15 стигат до финал. Децата от образователно приключенските
академии споделят, че благодарение на чудесните хора, с които работят искат да учат повече, учителите, част от
академиите за учители, променят коренно начина, по който подготвят и поднасят уроците си, а хората, които
посещават лекарите, ни посрещат с благодарност и признателност. Програмата нямаше да бъде пълноценна без
активните, предприемчиви хора, които се включват в частта на програмата наречена "Академията за местни
предприемачи". Те работят в посока подобряване на средата в тяхното населено място, допринасяйки за своя
град.", споделя Елица Баракова, изпълнителен директор Фондация BCause на закриващото събитие на
програмата в The Steps на 10-и март.

Финалът на "Забавно лято, грижовна есен" събра представители на медиите, участници от всички насоки на
програмата, организатори и партньори. Водещ на събитието бе актьорът и телевизионен водещ Стефан А. Щерев.

"Ние полагаме усилия да подпомагаме хората, които живеят трудно в тези райони и нека се усмихнем на това,
което сме постигнали и да си кажем, че продължаваме напред и през следващата година.", заяви Вирджиния
Джевелекова, мениджър "Връзки с обществеността" във Филип Морис България, обръщайки фокус върху
развитието на програмата през изминалите години.

По време на събитието бяха представени обобщените резултати от социализираните медицински прегледи,
осъществени от болници членове на "Българска болнична асоциация" от доц. Цветелина Спиридонова,
изпълнителен директор на болница "Хигия", Пазарджик и адв. Свилена Димитрова – председател на "Българска
болнична асоциация", която за първа година е партньор на програмата. Доц. Спиридонова обобщи впечатленията
си от тазгодишното издание на "Забавно лято, грижовна есен" с думите: "Благодарение на програмата си
припомнихме мотивацията да учим медицина. Да се срещаме с хората там, където живеят, да изслушаме болките
и страданията им не само като специалисти в дадена медицинска област, а и като хора, които упражняват най-
хуманната професия." Адв. Димитрова допълни, че "Забавно лято, грижовна есен" съвпада напълно с мисията на
ББА и след излизане от една тежка пандемична обстановка наистина да се обърне внимание на превенцията,
профилактиката и и борбата с вредните фактори.

"Това е нещо, което се надяваме да видим и като политически решения в предстоящите корекции, които ще се
направят в сферата на здравеопазването по време на мандата на новото правителство. Прегледите на възрастни
хора беше един прекрасен начин чрез BCause и Филип Морис ние да направим нещо, в което ние наистина
вярваме", каза още адв. Димитрова.

С увереност тя сподели, че ББА ще продължи партньорството си с програмата, подкрепяща
тютюнопроизводителните региони.

На своеобразната сцена при Стефан А. Щерев се качиха и победителите в "Академия за местни предприемачи
5.0″, заедно с програмния директор на Център "Ринкър" към Фондация BCause – Явор Гочев. Грета Георгиева –
основател на BabySG, Марина Симеонова – създател на "Омая", Илиян Попов – възродител на плувен клуб
"Перун", Крум Петров – създател на "Мерак" и Тодора Кръндева – основател на Good in Bed Sheets споделиха
впечатленията си от проведените обучения, като общото послание, което се открои от финалистите бе, че за да
осъществим идеите и мечтите си трябва да смело да направим първата крачка. Илиян Попов от плувен клуб
"Перун" използва дадената му платформа да обяви, че търси помощник-треньор за възродения от него единствен
плувен комплекс в Разлог. В края на представянето се проведе и кратката церемония по връчване на чековете на
победителите, които за първи път се събраха на живо, след като финала на "Академия за местни предприемачи
5.0", по-рано тази година, бе проведен онлайн. Чековете връчиДиляна Якова, мениджър "Регулации и устойчиво
развитие" във Филип Морис България.

Събитието завърши с емоционална среща с двете учителки от с. Сатовча – Аксиния Влайкова и Сузана Влайкова,
част от Образователно – приключенските академии за деца в обхвата на програмата "Забавно лято, грижовна
есен" и участвали в академия за учители. През сълзи те споделиха благодарността си за вдъхновението и
подкрепата, които са получили като част от "Забавно лято, грижовна есен". Към тях се присъедини и основателят
на НЧ "Бъдеще сега" – Теодор Василев, отговорник за прилагането на образователните програми, по време, на
които се обучават децата и учителите в обхвата на програмата.

Програмата "Забавно лято, грижовна есен" се осъществява от 2015 г. насам от Фондация BCause с финансовата
подкрепа на Филип Морис България, като част от инициативите на компанията за корпоративна социална
отговорност и в изпълнението на стратегията за устойчиво развитие на Филип Морис Интернешънъл. За
изминалите 7 години програмата обхваща над 3 255 деца на възраст от 7 до 14 години и 117 учители, проведени са
над 7 800 медицински прегледи за възрастни хора в 26 малки населени места на 11 общини от 5
тютюнопроизводителни региона. От канидатствалите над 300 бизнес идеи, 65 предприемачески екипи са
преминали през обучения, като 19 от тях са получили безвъзмездна финансова подкрепа. В програмата, за
седемте години от осъществяването й, са инвестирани около 1,4 млн. лева от Филип Морис България.

Партньори на фондация BCause и нейния Център за предприемачество и обучения "Ринкър" в осъществяването



на програмата са Народно читалище "Бъдеще сега", Българската болнична асоциация и местните общински
администрации.

Последвайте ни и в Google Новини 

Телекомите А1 и Vivacom вече са предприели действия в подкрепа на бежанците от Украйна. От Yettel също
работят по такава инициатива.

А1 дари предплатени карти с мобилен интернет на хората, бягащи от войната. Компанията предостави карти на
украинското посолство в София и на Столична община. Те от своя страна трябва да ги 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 неговото развитие, за да може да помага на
засегнатите клиенти да преминат през това изпитание с помощта на своите услуги и дигиталните технологии,
заявяват от компанията и декларират готовност, ако осигурените до момента карти не са достатъчни, да осигурят и
допълнителни.

Допълнително телекомът 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, припомнят от телекома.

Vivacom също е предприела кампания в подкрепа на бежанците от Украйна, която се реализира заедно с
Българския Червен кръст (БЧК).

Телекомът дарява мобилни услуги и устройства, с които ще бъдат подпомогнати бежанците, пристигащи у нас.
Телекомът осигурява предплатени сим карти с мобилен интернет, зарядни устройства, безжични рутери с
интернет, смартфони с план Unlimited 50 и таблети с дейта сим карти.

Предплатените карти са с удължена валидност от 60 дни и съдържат 25 000 MВ на максимална скорост за
територията на България и 5900 МВ в роуминг в Европейския съюз и ще бъдат раздавани на нуждаещите се.
Картите ще бъдат предоставяни поетапно спрямо нуждите на пристигащите на територията на страната бежанци.

Устройствата с включен интернет достъп и зарядните ще бъдат инсталирани на четирите пункта на БЧК, в близост
до българо-румънската граница, през които основно преминават бежанците – Русе, Видин, Силистра и Добрич.
Целта е хората, влизащи в страната ни от Украйна, да могат да се регистрират на официалния сайт
https://gov.bg/bg/ukraine до 72 часа след пристигането си, за да получат официален статут на бежанци. След това те
могат да получат помощта, от която се нуждаят, уточняват от Vivacom.

Интервю с Надежда Дерменджиева, Директор на Български фонд за жените
Надежда Дерменджиева е директор на Български фонд за жените – единствената българска фондация,
която целенасочено инвестира в женски права и подкрепя активисти, колективи и граждански организации,
работещи за преодоляване на структурните неравенства и за постигане на равнопоставеност на
половете. Надежда има над 10 години опит в неправителствения сектор, занимава се с развиване на
филантропията за женски права и е активистка за правата на човека. Също така е феминистка и
писателка. От 2020г. е част от Борда на Проспера – Международната мрежа на женските фондове (Prospera
– INWF), съветник е към Глобалния женски фонд (GFW) и Спешния фонд (UAF) за Източна Европа. Преди да се
присъедини към екипа на БФЖ, работи за Български център за жените в технологиите, MoveBG и други
организации, както и доброволства за различни каузи. Има магистратури по "История на жените и
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половете" и "Творческо писане" от Софийския университет, била е докторант по феминистка философия
към БАН, прекарала е един семестър в Нотингамския университет, сертифициран кейс мениджър и е
преминала през множество курсове и обучения по предприемачество, лидерство и т.н. в САЩ, Германия и
други. Гордее се с книгата си "Без упойка", която издава през 2013 г. – сборник с разкази по истинските
истории на представители на уязвими общности и на хора, преживели насилие. 
В момента БФЖ има кампания за набиране на средства за пострадалите от войната в Украйна жени и деца -
разкажете ни какво ви мотивира за това и как всъщност ще помогнете? Имаме колеги от Украйна, от Украинския
женски фонд, и много се разстроихме, когато войната започна, притеснявахме се дали са добре, чудехме се как да
помогнем. Успяхме да се чуем на конферентен разговор преди седмица и да разберем от каква помощ имат
нужда. Разказаха ни ужасяващи неща – как до дома на едната е паднала бомба и къщата ѝ е останала без
прозорци и врати, как милиони възрастни хора, жени и деца, се бягат и се укриват в западна Украйна, където
хуманитарната криза се задълбочава, как разни малки селца буквално са откъснати от света и ще умрат от глад.
Хубавото е, че ни казаха, че банковата система в Украйна работи и могат да получават дарения, които Украинският
женски фонд да разпределя на място на най-нуждаещите се. Бяхме във връзка и с Полския женски фонд, които
разказаха колко тежка е ситуацията в Полша и хилядите бежанци от Украйна. Ние, разбира се, следяхме
ситуацията и в България, как най-вече пристигат жени и деца, и си казахме, че трябва да инициираме Спешен
фонд. Идеята ни е да помогнем на организациите, които са на първа линия на хуманитарната криза – посрещат
жените и децата, помагат им на място, приемат ги в специални жилища и т.н. Отделно, имаме готовност да
подкрепим с част от средствата и Украинския женски фонд, който да помага на място, както и Полския женски
фонд, които ако се наложи, буквално са готови да пресекат границата и да занесат провизии и пари, ако банковата
система в Украйна спре да работи. 
Какво ни мотивира? Най-вече, възможността да помогнем. Не мисля, че като гражданска организация можем да
стоим безучастно и просто да наблюдаваме какво се случва. Напротив, мисля, че това е поредната криза, след
COVID-19, която НПО секторът ще изнесе на плещите си (поне в началото), въпреки, че е все по-добра
координацията между нас и институциите. Но дълбоко вярвам, че и в мирно време, и в ситуация на криза и война,
ние сме най-близо до хората. Ние сме експерти, знаем за нуждите, проблемите и евентуалните заплахи пред
уязвимите групи, работим гъвкаво, хората ни вярват и ни се доверяват. Мисля, че НПО секторът много добре знае,
че солидарността не е само дума, а действие. Български фонд за жените е част от Проспера – Международната
мрежа на женските фондове (Prospera – INWF), която обединява 45 женски фонда по света, като в Европа сме 14
организации, в много близки професионални и приятелски отношения.
С какво се занимава БФЖ в момента? Кои са най-актуалните теми? С много неща! Тъкмо приключи нашият
конкурс, в който подкрепихме 11 смели инициативи за 8 март. Онзи ден беше шестото издание на Шествие за
правата на жените, с което много се гордеем. Набираме средства за Спешния фонд за Украйна. Развиваме
нашата коалиция Равни БГ. Скоро предстои да предоставим административна подкрепа (т.нар. core support) на
няколкото НПО-та, като от БФЖ дълбоко вярваме в този вид грантове, който дава свобода на организациите да
работят стратегически. Може би най-важно в момента ни е да бъдат приети промените в Закона за защита от
домашно насилие, тъй като не просто са спешни, те са отдавна закъснели. От COVID-19 насам, наблюдаваме
ескалация на домашното насилие и държавата е огромен длъжник на всички пострадали. Искрено се надявам, че
Министерство на правосъдието ще свърши своята работа, а народните представители ще имат достатъчна
чувствителност, за да разберат каква огромна отговорност носят и да подкрепят и гласуват промените. 
Вие сте член на Съвета за развитие на гражданското общество (СРГО), сега вече е дадена зелена светлина за
неговата работа, кои са първите неща, които стоят за решаване? Разбира се, най-важна и спешна е кризата от
войната в Украйна и как да помогнем на хилядите хора, които търсят убежище в България. Как държава и НПО
сектор да работят заедно по-добре е голям въпрос и мисля, че СРГО и изпитанието, свързано с Украйна, са добър
старт да намерим отговор. В моите очи, второто най-спешно нещо за решаване е да върнем обединението в НПО
сектора и да възстановим диалога между правителствения и неправителствения сектори. Обединението в
сектора можем да върнем, когато се съгласим върху общата ни визия – къде искаме всички ние, като
организации, да се намираме след 10 и дори 20 години. Диалогът можем да възстановим именно в и чрез
СРГО. Третото нещо за мен е осигуряване на финансов ресурс за сектора, но без това да го направи по някакъв
начин зависим от държавата. Най-общо, представям си следните дейности, които СРГО би могъл да предприеме:
1) анализ на средата и сектора, 2) обединяване на сектора около обща визия за развитие и 3) стратегическа
финансова подкрепа за постигане на тази визия. 
Мислите ли, че този механизъм за диалог с гражданското общество ще даде повече възможности за чуване на
обратна връзка от организациите по важни въпроси, свързани със средата за гражданска активност? Да, мисля.
Даже съм убедена. Защото отговорността това да се случи е наша – на членовете на СРГО. Нека не забравяме, че
ние бяхме избрани от колегите си да представляваме целия сектор. Така че трябва да сме проактивни и
прозрачни – да се допитваме до сектора, да търсим обратна връзка и да насърчаваме участието на всички,
особено на малките организации, които нямат толкова лесен достъп до ресурси и участие в процеси по взимане
на решения. В нито един момент не трябва да забравяме, че секторът е силен, когато е единен. 
Как си представяте бъдещето на гражданските организации в България? Бих искала в бъдеще да не работим
реактивно, а стратегически. Мисля, че от 2018 година непрекъснато сме в режим на готовност да реагираме на
атаки и кризи. Мечтая си за по-спокойни времена, в които, в партньорство с институциите, работим за дългосрочни
и структурни промени, които ще допринесат за по-добър и достоен живот на различните уязвими групи и на всички
нас, които ще са стъпка към преодоляване на социалните неравенства, към по-справедлива система и по-добро
правосъдие и в крайна сметка – стъпка към по-демократична България. 
Този материал е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по ФМ на ЕИП
(www.activecitizensfund.bg), проект "ngobg.info. Медията на българските граждански организации". Цялата
отговорност за съдържанието на документа се носи от авторите му и фондация ПАЦЕП и при никакви



обстоятелства не може да се приема, че отразява официалното становище на ФМ на ЕИП и Оператора на
Фонд Активни граждани България. Основната цел на проекта е подобряване на информираността на
гражданите за ролята на неправителствените организации в обществото.

#правниексперти 

Имейл: united@muzeiko.bg
Тел: +359 882 211 704 
Новата платформа "Заедно с Украйна", на партньори от България и САЩ, цели да предостави подкрепа на
разселените от Украйна лица, които вече са в България или планират да пристигнат в страната, с намирането на
жилище и работа, предоставянето на дневни грижи за децата, адресиране на образователните нужди и други
форми на помощ.
Детски научен център Музейко в партньорство с фондация "За доброто", Фондация "Америка за България,
фондация "Заедно в час" предлага безплатни дневни грижи и услуги за деца, разселени от войната в Украйна
и техните семейства, които в момента се намират в София. Децата и техните семейства могат да се възползват от
следните услуги:

Целодневна грижа от понеделник до петък от 9:30 до 17 ч. за деца в следните възрастови групи: 4 – 6 г.; 7 –
9 г.; 10 – 12 г. Това включва дневна програма и хранене.

Полудневна грижа от 9,30 до 13,30 ч. или от 13:30 до 17 ч. за деца на възраст: 4 – 6 г.; 7 – 9 г.; 10 – 12 г. Това
включва дневна програма и хранене.

Достъп до изложбите на Музейко за деца и родители заедно:между сряда и неделя: 

от 10.00 до 12.30;
от 13.00 до 15.30
от 16.00 до 18.00
Уебсайт на инициативата "Заедно с Украйна"
Имейл: united@muzeiko.bg
Тел: +359 882 211 704
#України 

Приоритет за нас са децата, без оглед на възраст, пол и етнос, казват от организацията

Пазарджишката организация на Движението на българските майки обяви готовност да помага и на бежанци, ако
те се нуждаят от подкрепа. Фондацията, която се радва на висок авторитет в местната общност, може да разчита
на десетки доброволци и дарители, заедно с които да се направи необходимото, и то много бързо припомня една
от доброволките - Гергана Николова. Тя разказва, че наскоро били потърсени за петдневно българско бебе, което
по спешност трябвало да бъде настанено в приемно семейство. Буквално за минути било осигурено всичко
необходимо - дрешки, кошарка, аксесоари, чаршафи, юрганчета.

Ето с какво е готова да помогне фондацията на бежанците, потърсили подслон в нашия град:

Няма чужди деца! Всички деца са наши! Без значение от възраст, пол и етническа принадлежност. Ако някой има
нужда от помощ, ние ще направим всичко по силите и възможностите си, за да му помогнем!
Фондация Движение на българските майки винаги е помагала и ще продължава да помага освен на деца, лишени
от родителски грижи, настанени в домове и социални институции, и на отделни семейства, самотни родители и
приемни семейства, които срещат затруднения при отглеждането на децата си. Ние сме майки, помагащи на други
майки. И не само...
ДБМ гр.Пазарджик е в готовност да помогне на нуждаещи се бежанци от Украйна - деца, майки с деца, семейства с
деца. Ако имате конкретна нужда, апел за помощ, казус - ние сме насреща да се включим.
До момента имахме само един подаден случай за семейство, настанено в гр.Пазарджик с бебе на 5 месеца, в
който откликнахме и се включихме с една голяма чанта с дрехи и яке за майката, дрехи и космонавт за бебето,
бебешки аксесоари, пелена, одеяло и играчки.
Свързахме се и с координационният център в Областна администрация гр.Пазарджик, за да се включим към

Заглавие: Музейко в партньорство с фондация "За доброто", Фондация "Америка за България и фондация
"Заедно в час" предлага безплатни дневни грижи и услуги за украински деца, които в момента се намират в
София
Дата: 14.03.2022 23:55
Медия: Информационен портал за неправителствените организации

Заглавие: Готовност да помагат на бежанци обявиха от Движението на майките
Дата: 15.03.2022 08:53
Медия: Марица

https://www.ngobg.info/bg/news/125777-%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%BE-%D0%B2-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D1%81-%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B7%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA.html
https://www.marica.bg/region/pazardjik/gotovnost-da-pomagat-na-bejanci-obqviha-ot-dvijenieto-na-maykite


организираната от тях координация между всички държавни институции, общини, здравни заведения и НПО на
територията на област Пазарджик.
За контакт - 0878995696 - Вера Николова, доброволец в ДБМ Пазарджик.

В чест на Благовещение във Враца организират безплатни прегледи за двойки с репродуктивни проблеми,
съобщиха от Фондация "Искам бебе".

Първият национален кабинет по репродуктивно здраве в града ще бъде отворен на 25 март между 10 и 16 часа, а
в него пациенти ще посреща д-р Георги Николов, ръководител на инвитро сектора в Медицински център
"Репробиомед" в София. Лекарят е специалист с над 20-годишна практика в асистираната репродукция.

Здравка Гергова от Фондация "Искам бебе" припомни, че инициативата във Враца се реализира за трета поредна
година на големия християнски празник Благовещение. Той се намира във Втора градска поликлиника /срещу
бившия Текстилен комбинат/ на ул. "Никола Вапцаров" №4, ет. 2.

За подробности и записвания звънете на 0888 888295 – Таня Видова, координатор на проекта за Враца.

Първите щъркели пристигнаха, но Бургас ги посрещна със зимни температури. Ще повлияе ли зимното време на
пролетните птици – за отговор потърсихме Радостина Ценова от фондация Биоразнообразие.

Г-жо Ценова, посрещнахме първите щъркели при минусови температури. Ще им се отрази ли студът?

Не, няма да има проблем за тях. Щъркелите не се влияят от температурите, а от продължителността на деня. Това
им е важно. Естествено, когато е замръзнало им е по-трудно да намират храна, но като цяло няма проблем.

Щъркелите пристигат тук, за да отгледат потомството си, ще успеят ли, ако времето се задържи студено?

Студът няма да ги забави при потомството им. Ако трайно се запази лошо време, тогава е възможно да има
проблем, но на този етап няма опасност за щъркелите.

А нетипичният март влияе ли на другите прелетни птици?

Понякога се забавя гнездовият сезон. При нас на Атанасовското езеро тази тежка пролет забавя сезона. Ние като
цяло имаме някакво закъснение в периода, в който гнездят птиците, а и виждате, че в последните години сезоните
се променят. Пролетта не е тази, която беше. По-студена е от зимата и това бави, измества се като време сезонът
на гнездене.

Има ли нещо, което трябва да знаем, ако видим птица, за която смятаме, че бедства?

Най-опасното е да се прибере птицата самоволно. Трудно е хората да преценят тя в какво състояние е наистина.
За това трябва да се звънне на 112 и да се потърси помощ от регионалната екоинспекция. Лошото е, че понякога
като се прибере птица, тя трябва да се изпрати в спасителния център на "Зелени Балкани" в Стара Загора и там да
й се окаже помощ. Понякога това може да е животоспасяващо, но в други случаи това може да е излишен стрес за
птицата, която реално не е била застрашена.

Най-нормално е когато видим птица в беда, да опитаме да я нахраним. Има ли храни, които не трябва да им
даваме?

Не знам защо, но винаги в такива случаи ни хрумва да дадем хляб. Но не е много добре това да се прави. Лесно е
да се провери кой вид птици с какво се хранят, за да не стане някой проблем.

Заглавие: На Благовещение организират безплатни прегледи за двойки с репродуктивни проблеми
Дата: 15.03.2022 08:55
Медия: Конкурент

Заглавие: Радостина Ценова: Щъркелите не се боят от студа
Дата: 15.03.2022 11:53
Медия: Грамофона

https://www.konkurent.bg/news/16473268153165/na-blagoveshtenie-organizirat-bezplatni-pregledi-za-dvoyki-s-reproduktivni-problemi
https://www.gramofona.com/intervyu/radostina-cenova-shtarkelite-ne-se-boyat-ot-studa


Fibank (Първа инвестиционна банка) предоставя на своите клиенти възможност за електронно подписване на
документи върху таблет (e-Sign pad) в офис на банката. Иницативата е част от последователните усилия на Fibank
за намаляване на CO2 емисиите, чрез дигитализация на банковите услуги. Използването на таблети в офисите за
повечето от обичайните банкови операции ускорява процесите при обработката на плащанията и подобрява
клиентското обслужване.

При регистрация за услугата е необходимо клиентът да се подпише на таблета няколко пъти до оформяне на
окончателен образец от негов подпис (електронен спесимен). Този спесимен служи за сравнение при последващо
подписване. Клиентът може да се запознае със съдържанието на всеки документ, подлежащ на подписване
(платежно нареждане, договор, общи условия и други) на екрана на устройството. След полагането на подпис
върху таблета, документът се съхранява електронно от банката и се изпраща на имейла, посочен от клиента. По
негово изрично искане, Fibank предоставя екземпляр и на хартиен носител. Електронното подписване е
приложимо към момента за преводи в левове през БИСЕРА и RINGS, вътрешнобанкови преводи в лева и валута,
внасяне и теглене на каса по/от сметка на клиента.

Подписът върху таблет гарантира уникалност на документа. Проверката му е изцяло автоматизирана на базата на
биометрични данни, като електронното подписване премахва необходимостта от архивиране и съхраняване на
копия от клиентски документи.

Още от ОБЩЕСТВО:

Красиви крака през лятото? Да, но започнете с грижата още сега със 7 стъпки

Послание за грижа в новата кампания на Sprandi

Деца ще помагат на деца в дарителска кампания на МОН за Украйна

Университета по архитектура ще прави техническата експертиза за премахване на незаконния строеж в "Алепу"

Твърдение: АДФИ бави проверките с години и засекретява резултатите от тях

Димитър Маргаритов: Има достатъчно стока, не се презапасявайте

Прогноза за времето - 15 март (вторник)

Новините: Най-важното за деня, 14 март

48-годишен мъж спаси живота на двама души

КНСБ: Всеки пети у нас е под линията на бедност

КНСБ започва да събира дарения и за бежанците от Украйна, които се намират на територията на нашата страна.
Благотворителната акция "КНСБ за Украйна" стартира на днешния 15 март, обявен от световната синдикална
общност за глобален ден за действия в подкрепа на пострадалите от войната.

Международната конфедерация и Европейската конфедерация на профсъюзите, с подкрепата на белгийските си
членове, организират днес демонстрация в Брюксел пред главната сграда на Европейската комисия от 14 ч
централноевропейско време. От МКП призоваха на 15 март да се проведат митинги в подкрепа на Украйна и в
целия свят и да започнат солидарни действия в подкрепа на страдащите.

В знак на съпричастност КНСБ разширява своите благотворителни действия като започва събиране на: чисти и
запазени дрехи и обувки, спално бельо, завивки, детски играчки, памперси и адаптирано мляко, пакетирани и
консервирани храни, хигиенни материали, палатки, фенери, батерии и генератори.

Всеки желаещ може да участва и с парични дарения по банковата сметка на БФ "Проф. д-р Желязко Христов":

IBAN: BG34UNCR76301010291100; BIC код UNCRBGSF;

Заглавие: Fibank с поредна инициатива в подкрепа на дигитализацията
Дата: 15.03.2022 11:51
Медия: Actualno.com

Заглавие: Благотворителна акция "КНСБ за Украйна" от днес събира дарения за бежанците в България
Дата: 15.03.2022 12:21
Медия: Конфедерация на независимите синдикати в България (КНСБ)

https://www.actualno.com/society/fibank-s-poredna-iniciativa-v-podkrepa-na-digitalizacijata-news_1724840.html
https://knsb-bg.org/index.php/2022/03/15/blagotvoritelna-akcziya-knsb-za-ukrajna-ot-dnes-sabira-dareniya-za-bezhanczite-v-balgariya/


УниКредит Булбанк

Основание за превода: пострадали от войната в Украйна

Материалните дарения се събират в централата на КНСБ в столицата на пл. "Македония" 1, както и в офисите на
регионалните съвети на конфедерацията в страната.

КНСБ създава и кризисен щаб, който ще действа на територията на цялата страна и ще оперира през мрежата на
регионалните структури на синдиката. Той ще следи ситуацията с украинските бежанци и ще реагира максимално
бързо на необходимостта от спешна хуманитарна помощ в различните региони.

В резултат на оперативната му дейност първите дарения, събрани на днешния ден, (вижте видеото долу) ще бъдат
насочени към бежанците, настанени в Националния детски комплекс в село Ястребино край Антонов.
Регионалният съвет на КНСБ в Търговище вече се включи с подкрепа за жените и децата от град Южне, Одеска
област, намиращи се там. В момента в комплекса са настанени 26 човека – жени и деца. Очаква се да пристигнат
и други бежанци от родния им град.

Със задълбочаването на войната в Украйна бежанците и в нашата страна стават все повече. От 24 февруари до
вчерашния ден в България са влезли близо 90 хил., като малко повече от половината са останали на територията
на страната ни. Очакванията са, че броят на пристигащите и оставащите ще се расте. Според прогнозни данни, с
които КНСБ разполага, ако в следващите 10 дни военните действия на територията на Украйна не престанат,
броят на бежанците влезли в България ще бъде над 230 хиляди.

Припомняме, че КНСБ, заедно с благотворителния си фонд "Проф. д-р Желязко Христов", се включи още на 1 март
към кампанията на БЧК за подкрепа на хората в Украйна, като започна да събира финансови средства и
материална помощ. В централата на конфедерацията в София и в регионалните структури в цялата страна
започна събиране на посочени от БЧК необходими материални дарения.

От 9 март КНСБ откри и временни приемни за бежанците от Украйна в градовете Варна, Бургас, Русе, Добрич и
Хасково. На нуждаещите са предоставяни безвъзмездна/безплатна информация и консултации, свързана с
трудовото и осигурително законодателство. В приемните са налични и листовки на украински и английски език за
трудовите и осигурителните права на бежанците.

Yettel дарява предплатени карти с включен мобилен интернет на бежанците от Украйна, пребиваващи у нас.
Операторът ще предостави картите безвъзмездно на украинското посолство в София, което ще ги разпредели
сред хората с най-голяма нужда. Картите не изискват предварителна регистрация от потребителите.

Дарението е поредна стъпка от страна на телекомуникационната компания, подкрепяща засегнатите от кризата в
Украйна. Още в първата седмица от конфликта Yettel подпомогна сънародниците ни и техните близки, потърпевши
от конфликта, като осигури безплатни международни разговори между двете страни и безплатен роуминг,
включително кратки съобщения (SMS), мобилен интернет и разговори на територията на Украйна за клиентите си
на абонаментен план.

Цифровите технологии помагат за целия учебен процес

П ървата реакция за фразата "дигитално образование" вече е за онлайн уроците от разстояние. В действителност
дигиталното образование съчетава много повече дейности и технологии. То предлага множество начини да се
подобри обучението на децата и да се направи целият процес по-лесен, приятен и интересен за тях.

В същността си дигиталното образование може да бъде разделено на няколко основни категории – дигитален
урок, дигитален проект и дигитална организация на преподаването. Онлайн преподаването обхваща само една
част от тях. Има допълнителни технологии и разработки, които вече се използват активно и от училищата в
България.

Заглавие: Yettel дарява карти с мобилен интернет на бежанци от Украйна
Дата: 15.03.2022 13:39
Медия: My PR

Заглавие: Реалните ползи от дигиталното образование
Дата: 15.03.2022 14:35
Медия: Vesti.bg

https://www.mypr.bg/news/others/Yettel-daryava-karti-s-mobilen-internet-na-bezhantsi-ot-Ukrayna-32914/
https://www.vesti.bg/tehnologii/realnite-polzi-ot-digitalnoto-obrazovanie-6139659


Дигитално развитие навсякъде

През есента на 2021 г. телекомът A1 и фондация "Заедно в час" стартираха първото издание на конкурса
"Дигитално училище на България", който целеше да стимулира училищата в страната да покажат какви технологии
използват, за да подобрят учебния процес. В него са взели участие 124 учебни заведения от цялата страна. Една
от категориите е именно дигитална организация на преподаването.

Целта на конкурса е да демонстрира и отличи най-добрите практики в училищата и да популяризира използването
на технологии за подобряване на учебния процес. И също така да покаже, че всички училища могат да се
възползват от техните предимства, без значение от профилирането им и от местоположението им.

Именно категорията за дигитална организация е една от ключовите, като показва как учителите организират
работата си и учебния процес. Отличените проекти тук са два – за малко и голямо населено място. Победителите
са съответно: Профилирана гимназия "Христо Ботев" в гр. Дупница и ОУ "Петко Р. Славейков" в гр. Варна.

Обърната класна стая

Проектът на гимназията "Христо Ботев" въвежда метода на "обърната класна стая". Училището отбелязва, че
трябва да промени образователната среда, за да е в тон с интересите на учениците и да направи учебния процес
по-интерактивен.

Учениците могат да разглеждат учебния материал преди клас, като имат достъп до видеоклипове, които са
препоръчани и/или изготвени от учителя. Използват се платформи като Google Classroom, Microsoft Teams и други,
за да се гарантира безопасен достъп до уроците. Учениците четат уроците у дома, а в клас правят упражнения и
допълнителни проекти и задачи. Добавени са и видео демонстрации, макети и т.н.

Учениците имат непрекъснат и неограничен достъп до материалите, могат да работят в екипи и да решават
проблеми заедно. Също така могат да решават тестове за оценка и да получават обратна връзка къде са
пропуските им. Тази информация се дава и на учителя, който да може да помогне индивидуално на всеки ученик.

От училището отчитат и добри резултати на проекта. Мотивацията и интереса на учениците към учебния материал
се е повишила, както и тяхната активност преди и по време на часовете. Отчита се и участие в повече извънкласни
дейности, открити уроци, състезания и др. Всичко това влияе и на успеха им, който също се е повишил.

Дигитална реорганизация

Вторият проект е на ОУ "Петко Р. Славейков", гр. Варна. Той включва цялостно преструктуриране на учебния
процес, включително допълнителна квалификация на педагогическия персонал, оборудване на класните стаи с
дигитални устройства, използване на образователни платформи.

Също така училището е преминало към модела "Едно към Едно" с Chromebook устройство за всеки ученик.
Изграден е и нов компютърен кабинет и извършва постепенна замяна на хартиените учебници и помагала с
електронни. Главната цел е била да се "разчупи" учебния процес и да се предложат улеснения за учениците.

От училището отчитат създаването на иновативни уроци и промяна на начина на общуване между ученици и
преподаватели – от въздействие към взаимодействие. Екипните и индивидуалните задачи се изпълняват по-лесно
и както учениците, така и учителите подобряват уменията си.

Още стотици български училища работят по внедряване на дигитални технологии в ежедневния си процес. Най-
важната полза е, че интересът на учениците е по-голям и те възприемат училището като по-модерно и близко до
тях. А с това идва и подобреното изучаване на учебния материал.

Всички училища, отличени в първото издание на конкурса на "Дигитално училище на България", получиха награди
от А1 – интерактивни дъски, които да допринесат за това учебният процес да стане още по-интригуващ за
учениците.

Автор: Мартин Дешев дигитално образование цифрови технологии обучение България 

Над 80 000 лева вече са дарени в Платформата.бг за кампанията на Сдружението на украинските организации в
България (СУОБ) "Мати Украйна" в партньорство с фондация BCause. Средствата са в подкрепа на пострадалите в
Украйна и на бежанците, които търсят спасение в България. Отделно над 10 000 лева са дарени в DMSbg.com

Целевата сума на кампанията бе увеличена на 150 000 лева, защото нуждаещите се увеличават както в България,
така и в Украйна. Дарители на кампанията са частни лица и компании. Вчера 10 000 лева бяха дарени от

Заглавие: Над 80 000 лева са дарени за СУОБ "Мати Украйна" в Платформата.бг и кампанията продължава
Дата: 16.03.2022 11:31
Медия: BCause

https://bcause.bg/daritelstvo/news-giving/785-nad-80-000-leva-sa-dareni-na-suob-mati-ukraina-v-platformata-bg-i-kampaniyata-prod%D0%B0lzhava.html


Дружеството на кардиолозите в България. Благодарим ви!

Фондация BCause превежда на СУОБ "Мати Украйна" даренията на траншове, за да стига помощта навреме до
нуждаещите се.

Как можете да дарите пари:

онлайн дарение в Платформата.бг
с дарителски sms с текст DMS MATI UKRAINA на номер 17777 за всички мобилни оператори
онлайн дарение в DMSbg.com
по банкова сметка на Мати Украйна

Тук можете да заявите с какво можете да помогнете: https://www.motherukraine-bg.org

Къде можете да занесете материални дарения:

Пункт за събиране на дарения на СУОБ "Мати Украйна", съвместно с Грийнпийс България и Български център за
нестопанско право-БЦНП.

ул. "Христо Белчев" №1, ет.1, всеки ден, 9:00 - 20:00 ч.

За да бъде осигурена централизирана помощ на всички пристигащи от Украйна в България, украинската общност е
създала кризисен щаб и кол-център:

+359 884 110 050 – правна помощ;

+359 884 110 330 – относно предоставянето на хуманитарната помощ.

Председателят на Надзорния съвет на "Асарел-Медет"АД Димитър Цоцорков е първият носител за България на
световните отличия SDG Pioneers 2022. Призът се връчва от Българската мрежа на Глобалния договор на ООН за
активна дейност, която допринася за напредък по Целите за устойчиво развитие.

Официалната церемония, на която бяха връчени отличията, се проведе на 15 март в "Техно Меджик Ленд" -
София. Димитър Цоцорков получи приза от Огнян Траянов, председател на Българската мрежа. На второ място в
конкурса авторитетното жури класира "Уникредит Булбанк", а представители на две компании с равен брой точки
останаха на трето – "Загорка" и "Контур Глобал Марица Изток 3".

"Приемам това отличие не като лично мое, а като признание за целия екип на "Асарел-Медет", за фондациите
"Асарел" и "Лъчезар Цоцорков" и не на последно място за моя баща проф. д-р Лъчезар Цоцорков", каза Димитър
Цоцорков. Той поздрави всички отличени компании, които имат голям принос към Целите за устойчиво развитие.
"Последните две години ни напомниха колко безцени за нас са думи като мир и здраве. Днес е по-важно от
всякога да сме обединени от споделени ценности, да сме солидарни, човечни, чувствителни към чуждата болка,
мъдри и съпричастни. Пожелавам мир и любов на всички и да се надяваме, че тази безумна война в най-скоро
време ще приключи", допълни Димитър Цоцорков.

"Асарел-Медет" е пример как една компания може коренно да промени облика на един град", каза при
връчването на отличието Огнян Траянов. "Модерната болница, спортната зала, площади, няма да изреждам
всичко. Идете и вижте сами как изглежда Панагюрище", добави той.

Победителят от първия конкурс "SDG Пионерите" за България ще участва във финалния световен кръг на
конкурса. Носителите на глобалния приз SDG Pioneers 2022 ще бъдат обявени по време на срещата на върха на
лидерите на Глобалния договор на ООН през 2022 г. в Ню Йорк, САЩ.

Над 3 милиона души са вече украинските бежанци, по информация на Международната организация по
миграцията в Женева. На този фон, хиляди българи се отзоваха на поканите за дарения и доброволчество. 

Заглавие: Димитър Цоцорков е първият носител на отличието "SDG Пионерите" за България
Дата: 16.03.2022 16:06
Медия: Мениджър

Заглавие: България под знака на дарителството и доброволчеството
Дата: 16.03.2022 18:49
Медия: Радио София

https://www.manager.bg/upravlenie/dimitr-cocorkov-e-prviyat-nositel-na-otlichieto-sdg-pionerite-za-blgariya
https://bnr.bg/sofia/post/101616978/balgaria-pod-znaka-na-daritelstvoto-i


"Чашата на дарителството" обикновено е пълна около 20%, а в случаите на криза тя наистина прелива, каза в
студиото на Радио София Елица Баракова – изпълнителен директор на фондация "ВCause". 
"Резултатите във вид на пари, брой доброволци, събрани вещи са толкова много от началото на тази военна
пандемия, така че те говорят сами за себе си. Ние много се сплотяваме и даряваме", добави Баракова. 
По думите й, държавата се опитва да премахне всички пречки, които стоят пред украинските граждани у нас. Вече
работи и правителствената платформа "България за Украйна". 
"Ние с колегите сме ежедневно във връзка. В момента държавата събира информация, всичко ще бъде публично
на тази платформа – кой какво има, с какви ресурси разполага, в какви аспекти на кризата се е специализирал да
помага", каза Елица Баракова. 
Ситуацията активизира не само отделните хора, но и корпоративния свят, добави Полина Господинова,
изпълнителен директор на Българската асоциация за управление на хора. 
"Компаниите правят много в опитите да подкрепят бежанците, идващи от Украйна. Много от българските компании
имат офиси, които реално са в Украйна. Много от тях направиха първите стъпки да осигурят за своите служители и
техните семейства опцията да дойдат тук", добави Господинова. 
Съвместно с "Мати Украйна" вече са изпратени лекарства, одеяла, дрехи, храна и вещи от първа необходимост.
По думите на Елица Баракова необходимостта от покрив за бежанците ще се задълбочи. Необходимо е да бъдат
осигурени и социални контакти за децата и работа за майките им. 
"Бързо да се включат в живота в България. В крайна сметка, ние имаме нужда от работна ръка. Всички от тях искат
да работят, не да живеят на помощи", каза Баракова. 
Утре (17 март) ще се състои и инициативата "Годишен знак за дарителство ''Отговорна компания – отговорни
служители"'. 
"Всяка година ние казваме едно "благодаря" и поднасяме този знак в признание на работодателите, които дават
възможност за организиране на дарителство и доброволчество. Утре ще ги посрещнем отново със златен,
сребърен и бронзов знак", добави Елица Баракова. 
Подробности можете да чуете в звуковия файл 

С продължаването на войната в Украйна все повече нарасна и броят на бежанците, които търсят поне временно
убежище, препитание и хуманитарна помощ. Често те са тръгнали внезапно, когато са решили, че опасността е
прекалено близко. Затова и не са взели много със себе си.

От началото на руската инвазия на 24 февруари до средата на март в България са пристигнали над 70 000
бежанци и около 33 000 от тях са останали в страната. Около една трета от тях са деца. Общият брой на
избягалите от Украйна достигна 3 милиона по данни на ООН.

Голям е и броят на желаещите да помогнат. Това включва частни лица, които искат да дарят от времето,
средствата или вещите си, но има и редица фирми, институции и организации.

Ако Вие сте от първите и все още не знаете как точно да помогнете, тук предлагаме един списък с възможности.
Той далеч не е изчерпателен, тъй като вълната от доброволци е безпрецедентно голяма за България. Освен
изброените тук официални организации има и десетки други малки групи, желаещи да помагат, които са се
организирали сами и правят каквото намерят за необходимо.

Единният държавен портал ukraine.gov.bg

Миналата седмица правителството със значителна помощ от група доброволци от IT сектора пусна единен портал,
на който е събрано голямо количество информация както за самите бежанци, така и за хора, които искат да
помогнат.

Тук се търси и предлага помощ при евакуация. Търсят се жилища за безвъзмездно или платено настаняване,
както и се публикуват обяви за такива. Има още много информация за вече пристигналите украинци, които си
търсят работа, имат правни въпроси, нужда от образование за децата си и т.н.

Има и цяла секция за хората, желаещи да помогнат. Можете да се запишете като доброволец да проверявате
достоверността на обявите за жилище, да предложите работа на украинци, да проверявате офертите за работа, да
предложите транспорт за бежанци до България, както и да намерите неправителствена организация, която има
нужда от Вас.

Сайтът може да бъде ползван на 4 езика – български, украински, руски и английски. Отскоро е свързан и с
националната гореща линия за бягащите от войната чрез телефоните 02/9055555 и +380 322465075.

Според правителството и създателите на платформата от частния сектор, тя работи все по-добре. Само за
първите 24 часа след обявяването ѝ са осъществени 12 хиляди посещения и 60 хиляди уникални прегледа на
различни страници, съобщават от пресцентъра. Броят на обявите за работа и свободни жилища също расте.

Заглавие: Искате да помогнете на бежанци от Украйна, но не знаете как? Ето списък с възможности
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Мисията на сайта е да се превърне в портал за всички аспекти на помощта за бежанците от Украйна. Това не
работи съвсем така за момента, като част от причината е, че има десетки други големи и малки организации, които
по-рано започнаха да действат. Ето част от тях.

Сайтът www.bg4ua.com

Този сайт предшестваше правителствения портал и бързо започна да се ползва от множество желаещи да
помогнат. Той оперира изцяло на доброволни начала, като координатори свързват търсещи жилище с предлагащи
такова, търсещи евакуация от Украйна до България с такива, които предлагат транспорт.

Когато започва подготовката на държавния единен портал, от организаторите се свързват с BG4UA и двете
платформи вече са свързани. Казват, че двата екипа работят много успешно и ефективно заедно.

Доброволците, които поддържат частта за настаняване, се стремят да проверяват достоверността на обявите за
търсене на жилище и предлагане на такова. Гаранции, разбира се, никой не дава, но логистиката на едно такова
начинание, изпълнено в много кратки срокове, предполага това.

Историите обаче за успешни "сватосвания" са вече стотици (идва от английската дума matchmaking, използвана в
корпоративния свят за успешно свързване на бизнес, търсещ услуга и изпълнител, който я предлага).

Посолството на Украйна в България

Украинското посолство откри специални сметки за набиране на средства в подкрепа на Украйна, предимно за
предоставяне на хуманитарна помощ. Информацията е публикувана във Фейсбук страницата на посолството.

Неправителствени организации

Българският червен кръст (БЧК), като част от международната организация, имат Национална
благотворителна кампания, в която можете да се включите както с парични дарения, така и с материални
дарения под формата на дрехи, обувки и други. Организацията изпраща камиони с хуманитарна помощ. Не
се искат стари и износени вещи, а по-скоро нови или почти нови. Украинският червен кръст сигнализира
какво е необходимо на международните си партньори. Информация как, къде и какво можете да дарите ще
намерите тук.
УНИЦЕФ е международният фонд за децата към ООН. Той има глобална кампания за набиране на
финансови средства за децата и семействата, засегнати от конфликта.
Сдружение "Мати Украйна" набира средства за закупуване на хуманитарна помощ, от която се нуждаят
изселените от домовете си украинци.
Фондация "Светът на Мария" осигурява специализирана подкрепа за бежанците от Украйна с
интелектуални затруднения и техните семейства.
Карин дом и Украинският културен дом във Варна имат кампания за подкрепа на деца и семейства от
Украйна, като събират различни неща от първа необходимост.
Каритас България набира материали, храни, стоки от първа необходимост, хигиенни материали, които са
необходими на новопристигнали бежанци.
Националната мрежа за децата също събира дарения, които насочва към две украински организации:
"Партньорство за всяко дете" и Женски консорциум на Украйна. Те ги използват според конкретните нужди
на децата в Украйна
Център на бесарабските българи в България беше една от първите организации, които започнаха
кампания за дрехи, медикаменти, превързочни материали. Те имат нужда и от доброволци да помагат 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 в страната.
Български фонд за жените разкри Спешен фонд в подкрепа на жените и децата, пострадали от войната в
Украйна. Средствата са разпределяни както към пострадали, намиращи се в Украйна, така и към жените и
децата, които пристигат в България.
Фондация "За Доброто" , заедно с програмистката общност SoftUni изградиха още в първите 10 дни от
войната ситуационен център в сградата на SoftUni в кв. Младост в София за пристигащите бежанци, в
рамките на който се изгражда и детски център от фондацията. В него ще се предлага целодневна грижа за
пристигнали от Украйна деца и координация на доболнична и болнична помощ за нуждаещи се.
Организацията "Ангели за България" на българи в Англия също набира дарения в подкрепа на бежанци от
Украйна. Те казват, че работят в тясно сътрудничество с организации в България, намиращи се в
погранични райони на границата ни с Румъния – Видин, Силистра, Русе.

Други начини

В Двореца на културата и спорта във Варна и в сградата на Морската гара в Бургас отвориха врати бежански
центрове, в които работят почти изцяло доброволци без особена помощ от държавата. Те редовно имат
нужда от различни неща като още ръце за сортиране на дарения, както и за посрещане и разпределяне на
бежанци.
В Русе група доброволци се организираха сами, за да посрещат и настаняват пристигащите автобуси с



украински бежанци. Те често изнемогват заради големия брой хора и липсата на институционална
подкрепа.
Платформата за търсене на работа JobTiger създаде филтър за търсене на обяви "подходящи за бежанци".
Целта е да се свържат работодатели, които имат отворени позиции, подходящи за бежанци и търсещите
работа на територията на страната. Всеки работодател може да публикува обява безплатно.
Фейсбук групата Допомога українським біженцям в Болгарії/Помощ за украинските бежанци е вероятно най-
голямата в момента такава в България. Тук има много информация за това как може да се помогне.
Регулярно има и постове от украинци, които пътуват към България или имат въпроси по време на престоя
си в България. Като във всяка социална мрежа, съдържанието е хаотично, но има нуждаещи се от помощ,
които редовно намират полезни съвети и протегнати ръце.

Ако не намерихте нищо подходящо за вашето населено място, има и редица други малки организации от хора из
цялата страна, които намират начини да помогнат – с транспорт, настаняване в собствения им дом, събиране на
помощи и дарения. Списъкът е много дълъг.

Ограничаването на употребата на PVC дебитни карти е част от стратегията на банката за устойчив
бизнес

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 месец май УниКредит Булбанк ще замени досегашните карти Visa Debit & Visa Gold Debit с карти от ново
поколения, произведени от 84% екологични материали (PLA). Инициативата се осъществява с партньорството на
Visa за България.

Новите биоразградими дебитни карти са създадени по нова технология, която позволява производството на
дебитна карта със здравината и продължителността на живот на познатите ни PVC карти, но 84% от всички
материали са екологично чисти, а 100% от сърцевината на PLA картата е произведена от царевични влакна.
Благодарение на естествените материали, използвани за направата на PLA картите, те могат напълно да се
разграждат, а при горене не отделят токсични изпарения.

"Като дигитален лидер знаем, че много от клиентите ни избират картата да е в телефона им, но знаем, и че
банката трябва да е там, където и както за всеки отделен клиент е удобно. За тези, които предпочитат картата да е
в портфейла им, сме щастливи да предложим карти от екологични материали. Вярваме, че всяко действие в
посока ограничаване на употребата на пластмасови изделия е действие с дългосрочен положителен ефект за
околната среда. Целият екип на банката сме силно ангажирани с устойчивото управление на бизнеса и в
търсенето на иновативни решения. Благодарни сме на партньорите ни и клиентите за съпричастността им към
ESG трансформацията. Обединявайки усилията си, заедно ще постигнем по-зелено и устойчиво бъдеще",
коментира Цветанка Минчева, главен изпълнителен директор на УниКредит Булбанк.

По данни на УниКредит Булбанк за 2021 година са били издадени и преиздадени малко над 360 000 PVC дебитни
карти Visa Debit & Visa Gold Debit. Тези карти ще бъдат заменени от карти от екологичен материал. От новите PLA
дебитни карти ще могат да се възползват както нови клиенти на банката, така и клиенти, които биха искали да
заменят наличната си стандарта PVC карта. Новите дебитни карти, освен че ще бъдат от еко материал, ще бъдат и
с нов иновативен дизайн и вертикално изображение на визията.
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"Различното този път е, че има огромна възможност, оползотворена от нас, за лична благотворителност:
човек към човек. Това в такъв размер не се случвало досега. Отварянето на домовете за украинските бегълци
е нещо, което е уникално и ражда всеки ден нови истории", подчерта за Радио Благоевград Елица Баракова,
изпълнителен директор на фондация "ВCause". Тя съобщи, че в дарителските платформи – "Платформата БГ" и
"DMS" текат няколко кампании в подкрепа на Украйна. Те са инициирани от различни организации и към момента
са набрани близо 300 000 лева. "На нас много спешно ни трябва този статут за временна закрила да
заработи истински, за да могат хората да се записват в училище, да започнат да работят. Има нужда и от
отпор срещу информационната война, за която аз продължавам да смятам, че по-скоро е шумна, отколкото
големи групи от българите да са поразени от нея", посочи част от проблемите Елица Баракова и обяви
следващите инициативи на фондацията.

Интервюто с Елица Баракова можете да чуете в звуковия файл.

В подкрепа на добрите резултати, компанията ще разположи контейнери за текстил на територията на
търговски обекти в още 3 града

За четвърта поредна година, BILLA България съдейства в подкрепа на каузата за разделно събиране на текстил и
утвърждава партньорството си с Българския Червен кръст и Humanita. През 2021 г. веригата съдейства за
събирането на 199 тона текстил в специализирани контейнери, разположени в ключови обекти в четири града в
страната – София, Пловдив, Варна и Перник. В резултат, компанията предотвратява производството на близо 15
тона нов текстил и подпомага спестяването на близо 3 000 тона въглеродни емисии.

Доклад за оценка на екологичните, социални и икономически ползи, изготвен от партньорите по проекти, сочи
още, че на база постигнатите резултати е предотвратено използването на 1 084 152 куб. м вода, замърсяването
със 199 тона отпадъци и замърсяването с пестициди само за добива на памук в размер на 129 кг, а оттам – и
използването на плодородна земя в размер на 129 хектара. Спестени са още 1 732 509 кВч енергия за
производство на памук и полиестер, 15 920 лв. от общинските бюджети и предотвратено използването на 35 820 кг
петрол за производство на полиестер.

"Щастливи сме, че за поредна година подкрепяме инициатива с огромни ползи както за хората, така и за
опазването на околната среда. Производството на текстил е четвъртата по ред индустрия, която в най-голяма
степен оставя негативен отпечатък върху планетата. Вярваме, че с последователни стъпки в подкрепата на
подобни проекти, ще съдействаме за по-добро бъдеще за всички нас. Благодарим на своите служители и всички
клиенти, които припознат каузата и използват контейнерите, чието съществуване допринася и за една по-
образцова градска среда," сподели Вигинтас Шапокас, изпълнителен директор на BILLA България.

През настоящата година веригата ще продължи да подкрепя инициативата и дори поетапно ще разширява нейния
обхват чрез поставяне на контейнери за разделно събиране на текстил на територията на пет търговски обекта в
три града в страната, а именно Варна, Бургас и Севлиево.

BILLA България подкрепя съвместния проект на Българския Червен кръст и Humanita за разделно събиране на
дрехи и домашен текстил, излезли извън употреба от домакинствата, от 2017 г. За всеки килограм разделно
събран текстил в контейнерите, обозначени с логото на БЧК в обектите на BILLA, са генерирани парични средства
дарение за Фонда за бедствия, аварии и кризи към организацията. Част от събраното количество поддържа
кризисен резерв към този фонд, включващ сезонно подходящи сортирани дрехи за реагиране при бедствия и
целево дарение на пострадали хора. Останалата част обезпечава облекло и домашен текстил за хора в страни от
Третия свят с много нисък стандарт на живот, които не могат да си позволят закупуването на новопроизведени
текстилни продукти.

Заглавие: Елица Баракова: Отварянето на домовете за украински бежанци е уникално проявление на лична
благотворителност
Дата: 17.03.2022 15:47
Медия: Радио Благоевград

Заглавие: BILLA съдейства за разделното събиране на 199 тона текстил за 2021
Дата: 17.03.2022 15:13
Медия: Агенция Стандарт

Заглавие: 200 000 украински деца са изложени на риск от трафик
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Най-уязвимите хора в Украйна след избухването на войната са около 200 000 деца в украински сиропиталища и
приемни семейства. Войната и спешната евакуация позволиха на престъпни групировки да превърнат тези хора в
жертви на трафик, съобщи Би Би Си, цитирайки ветерана от американската армия Джеръми Лок.

Лок, който оглавява спасителна мисия на сиропиталище в Украйна, каза днес пред Радио 4 на Би Би Си, че в
момента има пълно объркване, което беше особено осезаемо в първите дни на инвазията.

"Имаше хора, които дойдоха, искаха да направят добро и да транспортират тези деца и сираци през
международните граници... Но бързото преместване през границите създава среда и възможност за трафик."

Според оценки на Министерството на социалната политика на Украйна липсват 10 000 деца от сиропиталища и
приемни семейства.

"Хиляди сираци все още са в опасност. И тъй като руските войски се придвижват все по-дълбоко в страната, те са
още по-застрашени. Това е все по-нарастващ проблем, на който трябва да реагираме много бързо."

Български доброволчески организации също предупредиха за опасността от трафик на непридружени жени и
деца. Според техните гранични представители трябва да се контролират превозвачите, превозващи бежанци.
Според тях към момента няма такъв контрол на българските гранични пунктове.

По данни на УНИЦЕФ близо 100 000 деца в Украйна живеят в институции - детски домове или пансиони, в
момента на ескалация на кризата. Почти половината от тях са деца с увреждания. Докато институциите се опитват
да изведат децата на безопасно място в съседни или други страни, от решаващо значение е да се вземат
специални мерки за защита на децата и да се гарантира, че е получено съгласието на родителите или отговорните
лица, предупреждава УНИЦЕФ.

Поради нарастващата опасност от трафик на деца УНИЦЕФ публикува инструкции за доброволци в България,
които организират приема на украински бежанци. Те също така предоставят следните насоки за защита на
нерегистрирани доброволци в случай на непридружено дете:

Уверете се, че детето е непридружено или отделено от семейството си. Не отделяйте детето от неговите родители,
братя и сестри или други членове на семейството, с които е пътувало.

Тъй като болногледачът може да е наблизо, попитайте бежанците наблизо дали познават детето. Не изоставяйте
детето. Освен ако няма непосредствена заплаха, останете с детето на същото място, докато не разберете
местонахождението на болногледача и се уверете, че то или тя е в сигурни ръце.

В никакъв случай не оставяйте детето с друг доброволец. Не приемайте помощ от друг доброволец, който предлага
да го отведе на безопасно място.

Ако след стъпките по-горе се уверите, че детето е непридружено или отделено от семейството си, попитайте
детето за името, възрастта, родния град и информация за семейството му. Запишете всяка допълнителна
информация, която може да помогне на властите да намерят семейството и да се съберат с детето. Ако детето не
може да предостави тази информация, попитайте другите бежанци, пътуващи с него или нея, какво знаят.

Дръжте дрехите и аксесоарите на детето винаги с него. Това може да помогне на властите да намерят
семейството.

Свържете се с компетентна институция, като например местната община, граничната полиция, консулските служби
на Украйна в приемащата страна или представители на УНИЦЕФ. Споделете информацията от детето и вашето
местоположение и следвайте инструкциите от съответната институция. Не оставяйте детето само.

Не споделяйте информация за детето с никого, освен с компетентните органи.

Обяснете на детето какво ще се случи след това. Не обещавайте да намерите родителите му - това може да
предизвика допълнително объркване и стрес, ако вместо това бъде насочен към компетентна
институция/специалист по закрила на детето.

Не оставяйте детето само, докато не бъде поверено на компетентна институция/специалист по закрила на детето.
Не оставяйте детето с никой друг.
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Връчиха наградата "Бизнес хонорис кауза" на "24 часа". Главният изпълнителен директор на Vivacom Николай
Андреев получава награда за социално предприемачество, както и за приноса му към кампанията "Жълти
стотинки", с която вече близо 15 години се обновяват детски отделения в страната.

"Всички сме убедени, че образованието винаги е било фундамента на развитието на нашето общество. Събитията
от последните две години изключително много ускориха необходимостта от дигитализация на образованието и ние
с радост и гордост се включихме в този проект. Ние няма да спрем до тук и ще продължим да подкрепяме тези
инициативи, защото искрено вярваме, че образованието е най-важното нещо за развитието на нашето общество",
заяви главният изпълнителен директор на Vivacom Николай Андреев.

"Кауфланд България" и Български Червен кръст (БЧК) правят съвместна дарителска инициатива под мотото "ДАРИ
в подкрепа на пострадалите от конфликта в Украйна", съобщиха от търговската верига.

От днес до 8 април включително, във всички 61 хипермаркета "Кауфланд" в страната ще бъдат разположени кутии,
в които клиентите на компанията могат да даряват средства в подкрепа на засегнатите хора.

Събраната сума в края на кампанията ще бъде използвана за предоставяне на хуманитарна помощ на
нуждаещите се чрез Украинския Червен кръст. БЧК поддържа непрекъсната връзка със своите партньори от
Международното движение на Червения кръст и Червения полумесец, за да се информира за обстановката в
засегнатите райони, както и за постоянно увеличаващите се нужди от основни продукти и стоки, като най-
належащи в момента са топли дрехи, завивки, зимни обувки, спално бельо, хигиенни материали, медикаменти,
превързочни материали.

В началото на март "Групата Шварц" (Schwarz Group), част от която е и "Кауфланд България", дари 10 милиона
евро за трайни хранителни продукти, домашен текстил, продукти за хигиена и други спешно необходими продукти,
за да допринесе възможно най-бързо за снабдяване с най-необходимото на бежанците в районите близо до
границата с Украйна. Дарителството е част от цялостната политика за устойчиво развитие, която "Кауфланд
България" разгръща под мотото "Действията носят промяната". Компанията работи последователно по проекти и
инициативи с конкретен принос в полза на хората и природата, посочват оттам.

/ЦМ/

Наградата е за устойчивия принос на финансовата институция в развитието на образованието>

На официална церемония в столицата късно снощи в присъствието на членовете на Министерския съвет и
представители на най-активните участници в икономическия живот в страната бяха раздадени първите годишни
награди "Бизнес хонорис кауза" за социално отговорно предприемачество на вестник "24 часа". Димитър Шумаров,
изпълнителен директор, главен финансов директор и член на Управителния съвет на Пощенска банка прие
отличието, което му бе връчено от министъра на иновациите и растежа Даниел Лорер. Високото признание за
финансовата институция е за целенасочените й усилия и цялостния й принос в развитието на образованието.

"Банките се превръщат в институция, която подкрепя обществото и иновациите, които наскоро имаха своя първи
еднорог", с тези думи министър Даниел Лорер връчи наградата на главния финансов директор на Пощенска банка.

Заглавие: ПРИЗНАНИЕ: Николай Андреев с награда за социално предприемачество
Дата: 17.03.2022 20:25
Медия: Нова телевизия

Заглавие: "Кауфланд България" и БЧК правят съвместна дарителска инициатива в подкрепа на пострадалите
от войната в Украйна
Дата: 18.03.2022 12:42
Медия: Българска телеграфна агенция

Заглавие: Пощенска банка получи престижното отличие "Бизнес хонорис кауза"
Дата: 18.03.2022 12:10
Медия: Пощенска банка
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Димитър Шумаров прие отличието, като благодари и подчерта: "Зад тези иновативни решения стоят хора със
знания и умения, със своя интелект. Заедно с моите колеги вярваме в мисията си да работим с грижа за човека,
обществото и природата."

"В Пощенска банка заедно създаваме един модерен финансов свят, който съчетава най доброто от дигиталното и
традиционното банкиране. Убедени сме, че приносът ни за повишаване на финансовата грамотност, който
реализираме посредством стратегическите ни партньорства с водещите образователни институции, води до
качествено подобряване на средата и по-добро настояще и бъдеще за цялото ни общество", допълни
изпълнителният директор, главен финансов директор и член на Управителния съвет на Пощенска банка.

Качественото образование и повишаването на финансовата грамотност са основен приоритет в стратегията за
корпоративна социална отговорност на Пощенска банка. Устойчивата политика на финансовата институция е за
изграждане на тясна връзка между бизнеса и образованието с фокус към развитието младите хора. Ето защо
Пощенска банка реализира множество инициативи в подкрепа на образованието – самостоятелно и с утвърдени
партньори.

Операторът на Фонд Активни граждани България обявява конкурс за проектни предложения на граждански
организации. Конкурсът се провежда под формата на извънредна сесия по Схемата за малки инициативи на Фонд
Активни граждани и е в отговор на променената среда и възникналите предизвикателства вследствие на войната в
Украйна. По конкурса ще бъдат подкрепени проекти на български граждански организации, допринасящи за
преодоляване на негативните ефекти от войната за най-уязвимите групи от обществото, включително бежанци и
мигранти (без оглед на техния етнически произход), за противодействие на дезинформацията и преодоляване на
информационното неравенство, както и за изграждането на капацитет и партньорства и за формулиране на
устойчиви политики в променящия се европейски контекст.

Проектите могат да бъдат с продължителност от 2 до 12 месеца и с максимален размер на безвъзмездното
финансиране до 25 000 евро.

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 18 април 2022 г. в 17:00 часа.

Средствата за конкурса са предоставени от страните донори Исландия, Лихтенщайн и Норвегия в рамките на
Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Оператор на Фонд Активни граждани
България е Фондация "Институт Отворено общество – София" в партньорство с Фондация "Работилница за
граждански инициативи" и Фондация "Тръст за социална алтернатива".

Още подробности за конкурса може да намерите на страницата на Фонд Активни граждани България.

Виртуозната пианистка Виктория Василенко, която стана първият лауреат на Националната награда за млад
талант в съвременното изкуство и наука, записа специално видеообръщение, с което призовава да бъдат
подкрепени с дарения новите четирима номинирани за престижния приз на Нанционален дарителски фонд "13
века България".

И второто издание на конкурса за наградата за млад талант отправи предизвикателство към български граждани
на възраст до 35 години със завършено висше образование в изкуството или науката и с иновативни постижения в
съответната област.

Задължително условие е претендентите за отличието и материалното му изражение от пет хиляди лева (с които
победителят ще покрие разходи по обучението си), да са приети за следдипломна квалификация в акредитирани
висши учебни заведения на територията на Европа (без България).

Тази година номинираните за приза са четирима: д-р ИвалинаТрендафилова (нанонауки и нанотехнологии), Ана
Костова (художник, живопис), Виктория Желязкова (социология на културата), Делян Балев (международни

Заглавие: В отговор на войната в Украйна: Извънреден конкурс на Фонд Активни граждани
Дата: 18.03.2022 11:38
Медия: Фондация "Работилница за граждански инициативи"

Заглавие: Виктория Василенко - кавалер на наградата за млад талант, зове за подкрепа на новите кандидати за
приз на "13 века България" (Видео)
Дата: 18.03.2022 11:12
Медия: Хай Клуб
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отношения).

Във видеото първият лауреат на отличието казва: "Призовавам Ви да дарите за четиримата номинирани във
второто издание на конкурса. Те са вдъхновяващи личности и всеки от тях заслужава да го подкрепите чрез сайта
на Фонда!"

Всеки, който иска да подкрепи младите хора може да го направи чрез дарение на страницата на НДФ "13 века
България".

Видеообръщението на Виктория Василенко, гледайте тук

13 проекта ще бъдат подкрепени с общо 64 278 лв. в седмото издание на Vivacom Регионален грант.

Тази година инициативата се фокусира върху проекти в сферата на образованието или опазването на oĸoлнaтa
среда, които въвличат местната общност и решават нейни проблеми.

Победителите са избрани измежду 299 проекта-кандидати, дошли от 264 граждански организации от 26 области
на страната.

Те са оценени от журито в състав Ива Дойчинова (журналист), Иван Кънчев (съосновател на сдружение "Българска
история"), Райко Байчев (журналист), Веселка Вуткова (директор "Корпоративни комуникации" във Vivacom), Надя
Шабани (директор на Български център за нестопанско право) и Симона Стилиянова (съосновател на "Основа" и
основател на Zero Waste Sofia).

Ето и 13-те отличени проекта в седмото издание на Vivacom Регионален грант:

Организация на българските скаути, проект Заедно за българските реки, грант 4 400 лв.
Сдружение Зелени Балкани, проект Помощ за красивите чапли, грант 4 988 лв.
Фондация Типузавър, проект Роботика, електроника и програмиране за всеки, грант 4 960 лв.
Фондация Музика за България, проект Rock School на колела, грант 5 000 лв.
Сдружение Млади, активни, креативни, проект Еко герои в действие, грант 5 000 лв.
Фондация Учене за промяна, проект Природата като учител, грант 5 000 лв.
Фондация Човек с шапка, проект Ателие кино-танц 2022, грант 4 980 лв.
Фондация Свети Николай Чудотворец, проект Чудно детство, грант 5 000 лв.
Фондация Сошъл Фючър, проект JAMBA Candles - използвай пак, грант 5 000 лв.
Сдружение Безопасни детски прощадки, проект Имам решение за моята зелена идея, грант 5 000 лв.
Фондация Активна историческа карта, проект Цифрова динамична карта на тема: Българското Възраждане
- духовно и стопанско, грант 4 950 лв.
Сдружение НИМ Анимейшънс - Училище за кино и телевизия, проект БГ филмово предизвикателство, грант
5 000 лв.
Водолазен клуб Немо, проект За чисто море и чисти брегове, грант 5 000 лв.

Vivacom Регионален грант подпомага и стимулира граждански организации да развиват своите региони, в малките
и големи населени места, чрез безвъзмездна финансова подкрепа (грант). Всеки проект може да получи
финансиране до 5 000 лева, а продължителността му следва да бъде до една година. Няма ограничение в броя
проекти, с които една организация може да участва.

Регионалният грант се осъществява в партньорство с Български център за нестопанско право.

Vivacom Регионален грант в цифри:

над 446 хил. лв. обща инвестиция
2 033 проектни предложения
95 подкрепени идеи
86 подкрепени организации
25 събития и срещи на общността

Заглавие: 13 са отличените проекти в седмото издание на Vivacom Регионален грант
Дата: 18.03.2022 14:05
Медия: Profit

Заглавие: "Нетера" получи бронзов Годишен знак за дарителство от работното място "Отговорна компания -
отговорни служители"
Дата: 18.03.2022 13:07
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Телекомуникационната компания "Нетера" получи бронзов Годишен знак за дарителство от работното място
"Отговорна компания - отговорни служители" от фондация "БиКоус" (BCause) за своите инициативи в подкрепа на
общественозначими каузи през 2021 г., съобщиха от фирмата.

Компанията и нейните служители правят целогодишни дарения, вкл. по ведомост, организират благотворителни
кампании и помагат за различни каузи чрез лично участие.

Един от примерите, посочен от журито, беше подкрепата за децата на бежанците в България още преди кризата с
Украйна. За старта на учебната година 2021/2022 служители на "Нетера" направиха лични финансови дарения за
закупуване на учебни пособия за тези деца. Телекомът удвои размера на събраната сума. Дарителите се
ангажираха също и с избора, покупката и разпределението.

Мениджърите и служителите на "Нетера" активно се включват и в кампаниите за подкрепа на бежанците от
войната в Украйна, като предоставят своите свободни жилища и стаи за настаняването на нуждаещите се. Те
осигуряват на бягащите от война и финансова подкрепа, както и транспорт. В офисите на компанията са
разположени кутии за финансови дарения от служителите, а "Нетера" удвоява събраните суми.

Служителите на "Нетера" традиционно участват и в кампанията "Капачки за бъдеще" (събиране на пластмасови
капачки за закупуване на кувьози за недоносени деца), събират стари батерии и килограми с телефони в подкрепа
на ученическа инициатива с цел да събира, рециклира и превръща старите и излишни телефони в дръвчета. През
2021 г. екип от служители на "Нетера" участва в маратона "Рън тугедър" (Run2Gether), за да подкрепи социалното
включване на хората с двигателни затруднения. Работещите в "Нетера" полагат съзнателни усилия да живеят и
работят по начин, който максимално да намали личния им въглероден отпечатък по проект на компанията
"Кръгла нула".

Отличието на фондация "БиКоус" се връчва за осма поредна година в партньорство с Българската асоциация за
управление на хора (БАУХ), Българското дружество за връзки с обществеността (БДВО) и Българската асоциация
на КСО специалистите (БАКСОС).

/ЦМ/

КОМПАНИИ И ОРГАНИЗАЦИИ ИЗВЪН БДФ -
(БРОЙ НОВИНИ: 28)

Всеки клиент на веригата може се включи в инициативата с дарение на трайни пакетирани хранителни
продукти

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 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.

Медия: Българска телеграфна агенция

Заглавие: Каузите на BILLA България: Кампанията "Купи и Дари" ще бъде в подкрепа на украинските бежанци
Дата: 12.03.2022 09:18
Медия: Economy
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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.

ВИЖТЕ ОЩЕ: 
Каузите на JYSK: Благотворителен фонд в помощ на служителите и техните семейства в Украйна
Каузите на Софтпрес: "Войната, която промени Рондо" Каузите на A1: Карти с мобилен интернет на бежанци от
Украйна
Каузите на Нарру Bar&Grill: Работа и дом за бежанци от Украйна
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 

"Дарете за детство без насилие" е кампания на Фондация "Конкордия" в България. Кампанията е посветена на
децата, жертви на насилие и се инициира по повод 8 март – Международен ден на жената. Целта е да се съберат
средства, за да продължи помагането на децата 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 се съберат 5 000 лева, с които да продължи осигуряването на спокойна среда и
уважение за децата, пострадали от насилие.

Подслон с приоритет деца, пострадали от насилие "Светлина" на Фондация "Конкордия" в България е единствения
кризисен център в гр. София, който е специализиран само за деца с такива проблеми.

"През годината доста деца преминават през нашия подслон, през нашите грижи и тези на колегите ми. Това са
деца, които са пострадали от различни видове насилие, обикновено са в комплекс. Моите колеги установяват, че
единия вид насилие води до друг, до трети", каза за БНР Зорница Симеонова, експерт комуникации във
Фондация "Конкордия" в България.

По думите ѝ много често децата остават в подслона за максимално допустимия срок от 6 месеца.

"Има случаи, в които колегите ми бързо се справят със случая. Много е важно да има разбиране от страна на
родителите и те едновременно работят и с тях по преодоляване на кризата, за да може след връщане на децата
в семейството те да живеят по нормалния начин и да се развиват", допълни в предаването "Закуска на тревата"
Зорница Симеонова.

Целта на кампанията е да убедят и децата, и родителите, че насилието не е нормално поведение.

"На първа място трябва да кажа, че кризисният център или понастоящем както се нарича подслон "Светлина" ни е
делегирана услуга от Столичната община. Това означава, че те са ни възложили този център подслон да го
управляваме и да помагаме на деца в него. Във връзка с това ние получаваме финансиране, но то е твърде
недостатъчно, за да извършваме цялата тази подкрепа, която изредих като дейности. Затова ние на годишна база
имаме необходимост от 60 хиляди лева допълнително финансиране", заяви експертът.

Проблем е това, че повечето от децата приемат насилието като начин на живот, нещо, което е напълно нормално
да им се случва и което заслужават. Фондация "Конкордия" в България осигурява подслон, храна, дрехи, обувки,
образователна и психологическа подкрепа; включват се в арт занимания, спортни активности, посещения на
културни забележителности, екскурзии.

Повече можете да чуете в звуковия файл.

Заглавие: Фондация "Конкордия" в България събира средства за деца, жертва на насилие
Дата: 12.03.2022 22:41
Медия: Novini.site
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Профилът на тази бежанска вълна е 99 % майки с деца
Украинските бежанци идват директно от конфликта и са в шоково състояние
Агенцията за бежанците е тотално обезвластена от участието в решаването на тази криза
Не мисля, че настаняването на пристигащите украинци в хотели е адекватна мярка

По данни на властите от началото на войната досега в България са отседнали над 30 хил. бежанци от Украйна,
които имат нужда от подслон, грижи, работа, достъп до здравни грижи и образование. В средата на тази седмица
правителството обяви, че е създаден кризисен щаб към Министерския съвет, в чиито правомощия ще е и
управлението на мигранстката криза. В изминалите две седмици обаче помощта за пристигащите украинци идва
предимно от доброволчески и неправителствени организации, които работят на терен в цялата страна.

За проблемите, с които се сблъскват те, "Дневник" разговаря с Диана Димова от фондация "Мисия Криле".
Организацията - с екип от 30-35 души в Стара Загора, от години работи с хора, търсещи международна закрила.
Има и консултативен център за оказване на психологическа подкрепа в Харманли. Според Димова липсва ясен
план къде България ще настани пристигащите бежанци, които се увеличават с всяка минута, както и каква ще е
ролята на Държавната агенция за бежанците (ДАБ), която освен да регистрира влизащите, би трябвало и да
предоставя различни социални услуги. Въпросите бяха зададени преди брифинга на щаба към Министерски съвет
от събота, 12-ти март, на който беше съобщено, че бежанците от Украйна ще бъдат насочвани към хотели, където
да бъдат настанявани.

Как изглежда ситуацията с украинските бежанци?

- Нещата не изглеждат добре. Хората става все повече, а неяснотата кой какво точно прави продължава. Ясно е че
хората отварят домовете си, гражданските организации се мобилизират по най-бързия начин, те от втория ден на
конфликта успяха да се координират, да правят фейсбук страници, да правят кампании. Има вече отворени
програми за подкрепа. Нещата като че ли се случват според капацитета и възможностите на организациите, но
държавата на мен просто ми липсва. Няма ясно изявление.

Като човек, който работи на първа линия с бежанци от години, до момента действията на правителството не са
много ясни дори за нас, хората, които работим в този сектор.

Откъде идва това объркване? Какво ви липсва като послание или организация?

- Държавна агенция за бежанците (ДАБ), която е на подчинение на Министерския съвет, е държавният орган,
който би следвало да поеме ясно функциите си в тази голяма криза. Ако там няма достатъчно капацитет, следва
да се изгради кризисен щаб, допълнително структури и звена, за да може наистина да се посрещнат огромните
предизвикателства на този конфликт.

Преди около един-два дни дадоха малко повече инструкции и правила кое как ще се случва - на страниците на
областните дирекции на МВР излезе информация, на страницата на ДАБ също има качена информация на
украински, руски и английски. Започна да действа и директивата на Европейския съюз за минимални стандарти за
предоставяне на временна закрила. (Става дума за директива от 2001 г., която до момента не беше задействана.
Според нея украинските бежанци, влезли на територията на ЕС трябва да получават право на временен престой,
както и достъп до трудовия пазар и системите за образование, здравеопазване и социални грижи - бел. ред.).

Още в първите дни премиерът Кирил Петков обяви, че има готовност хората да бъдат настанявани в хотели.

- Не мисля, че тази мярка е адекватна. В България на подчинение на ДАБ има три регистрационно- приемателни
центъра, три от тях са в София, три са в района на Стара Загора - с. Пъстрогор, Харманли и с. Любимец. Общият
капацитет на тези центрове е около 5 хил. души. В момента половината е запълнен, т.е. имаме 2500 свободни
места за хора, които търсят международна закрила. Профилът на тази бежанска вълна е 99 % майки с деца. Дори
да са имали възможности в Украйна, в момента сметките на много от тези хора са блокирани, не могат да
обменят украинската валута никъде и буквално хората, които идват при нас търсят подслон, защото те нямат
финансов капацитет да се справят в тази ситуацията.

Защо тези хора не се насочат към съществуващите центрове?

- По-последни данни в страната са влезли над 30 хил. украински бежанци. Бройката се увеличава ежеминутно.

Ситуацията е изключително сложна. Правителството трябва да вземе решение за разкриването на нови бежански
центрове на подчинение на ДАБ и те да бъдат разположени до най-близките и предпочитани от тях места - Варна,
Бургас, където има общност от хора, които са близки до украинската култура. При условие, че се влиза през
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Дуранкулак и Русе, в близост до тези пунктове трябва да има и центрове, които да са подходящи за майки с деца и
да се предлагат услуги за подкрепа на бебетата. Наличните в момента не са достатъчни.

Трябва да е ясно как Агенцията за бежанците управлява свободното си пространство в момента. Ако аргументът
срещу настаняването на украински бежанци в съществуващите центрове е да не се събират хора с различни
профили, то агенцията може да обособи един от съществуващите центрове за настаняване на бежанци от Украйна
или да разкрие нови.

Вчера министърът на финансите Асен Василев обяви, че мярката от 40 лв. ще бъде отпускана на хотелите и ще е
за три месеца. Смятате ли, че това е адекватен период за хората, бягащи от война.

- От думите му се разбра, че ще бъдат отпуснати около 100 млн. лв. за три месеца на хотелиерите. Но дали това ще
е достатъчна сума, дали те искат да настаняват? Правителството в момента не управлява достатъчно компетентно
този проблем. Ние сме озадачени, че се опитва да го прави при условие, че има официален държавен орган, който
е на подчинение на Министерски съвет, има годишен бюджет и шест бежански центъра.

Агенцията за бежанците е тотално обезвластена от участието в решаването на тази криза. Това не е само
административен орган за производства, това е орган, който предлага услуги по настаняване, но и социално-
психологическа работа. Тази работа на държавата в момента се прави от граждани и от неправителствени
организации. Обезпокоени сме от броя на хората, който расте с минути. Нямаме подготовка на държавно ниво
какво да се случва.

От правителството обявиха, че има формиран щаб и по границите ще има фургони, които да регистрират хората.
Достигала ли е до вас информация какво ще прави този щаб. Ако в момента на територията на България има 30
хиляди души, те къде са?

- На мен ми звънят за хора от улиците, които случайни хора прибират по къщите и се опитват да им помогнат. Но
ако дойдат 300 хил. души, какво правим? Трябва план. Конфликтът в Украйна не изглежда скоро да се разреши.
При тази криза трябва да има дългосрочна стратегия държавата - къде се настаняват тези хора, кои са хотелите,
къде насочваме тези хора, на чие подчинение са тези фургони? Много неясноти има.

Всички сериозни институции трябва да имат фейсбук страници, защото хората черпят информация оттам и това е
най-бързият начин. Много рядко хората влизат по сайтове, за да се информират. В момента виждаме, че няма по
никакъв начин информация за разпределени отговорности. Защо решаването на тази кризисна ситуация е
разделено между Министерския съвет, оперативна група към министъра без портфейл и Агенцията за бежанците?
Ако има кадрови проблем или проблем с управлението на тази структура (ДАБ - бел. ред.), то много сериозно
трябва да се преосмисли и да се направят генерални промени.

От други организационни групи ми казват, че няма да има настанявани в бежанските центрове, а държавата ще
настанява в хотели. Задавам си въпроса "Каква е причината?". Ако имаме общо 2500 свободни места на
разположение на ДАБ, която е бюджет малко над 3 млн. лв., не може ли да се обособи някой от центровете ѝ, да
се обособят крила за майки с бебета?

Или има други причини да не искат да допуснат тези бежанци в центровете - за да се види каква е картината с
изхранването, с условията за живот, с услугите? Нещата са изключително, изключително тежки. 
Какъв е профилът на хората, които влизат в България, бягайки от войната в Украйна?

- Хората, бягащи от военни конфликти, са с тежки психологически травми, много от тях са загубили членове на
семейството си. Дори тези, които са били само свидетели и нямат физически наранявания, но са жертви, имат
симптоми на посттравматично разстройство и трябва да се работи с тях.

При военните конфликти от Близкия Изток и Африка хората, стигащи до България, преминават през няколко
държави, като се задържат там по няколко месеца или година-две, за да изкарат някакви пари и да си направят
план. Докато в ситуацията с украинските бежанци хората идват директно от конфликта. Те идват в абсолютно
шоково състояние. Ако говорим за фазите на приемането на травмата, хората, с които сме работили до момента,
са хора, при които е минало известно време, придвижили са се, имало е шок, отричане, травмата е започнала да
бъде интегрирана в съзнанието на човека, много от тях са в депресивната фаза и в гневната.

При други хора има едно такова отричане - те не се приемат за бежанци, защото вярват, че скоро нещата ще
приключат, че след няколко месеци конфликтът ще приключи.

Как се работи с хора в такова състояние? От какво имат нужда?

- Те са много блокирани и имат нужда от особени услуги по кризисна интервенция. Освен обувките и дрехите, които
цяла България им праща, те имат необходимост от място за настаняване - някъде където е топло, приветливо,
спокойно и приятелско, за да може да почувстват сигурност. Да не чуват сирени, да си починат малко, да могат да
си подредят мислите и да видят какво правят.

Те не знаят къде се намират, не знаят какво искат, не могат да направят план, не мога да проектират нищо€
Трябва да се почувстват стабилно и ние трябва да им дадем сигурност. Постепенно в работата с тях ще се очертава
какво е възможно, какво искат да свършат, дали ще останат временно в България, или ще тръгнат към Западна



Европа, какво могат да направят докато са тук.

Повечето деца, с които работим, са израснали в обстановка на война или в несигурна среда в чужда страна. Това
казаха в интервю за Искра.бг от Сдружение "Каритас София". Те посочват, че родителите са под стрес поради
липса на информация и неяснота за бъдещето и много от тях развиват допълнително състояния на депресия и
тревожност.

"Радваме се, че ще имаме възможност да продължим нашата работа и занапред, защото от януари тази година
стартирахме работа по двугодишния проект "Подкрепа за бъдеще", който се реализира с финансовата подкрепа
на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021, програма "Вътрешни работи". Партньор на Каритас София по този
проект е Съветът на жените бежанки в България. Ще надградим успешното партньорство с тях и опита си в
предоставяне на социални и образователни услуги за търсещи международна закрила. Основната цел на проекта
е да осигури правото на детство и да гарантира основни човешки права на най-уязвимите сред търсещите
международна закрила в България – непридружените непълнолетни и малолетни деца, и ще се изпълнява в
София и в Харманли", споделиха от организацията.

При въпрос: Какви дейности изпълнявате в бежанския център и с какво е свързана вашата работа? От "Каритас
София" отговориха:

"Дейностите ни на терен са свързани с ранно детско развитие, неформално образование, рекреативни и игрови
дейности, консултиране, превод , придружаване и насочване към различни налични социални услуги. Дейностите,
насочени към децата, са съобразени с различните възрастови групи. Стараем се да имат разнообразно
ежедневие, да имат условия за игра и социализация, да развиват любов към ученето и любопитство към света.
Сесиите по неформално образование включват български език, изкуства, забавна математика, музика, театър,
спорт, готвене, здравословен начин на живот и хигиена, образователни филми, игри, организиране на събития и
екскурзии и много други. По отношение на улесняване на достъпа на хората до социални услуги, съдействаме за
записване, превод и придружаване до медицински специалисти, банки, поща, работодатели, държавни институции
и неправителствени организации. В РПЦ Харманли ние работим с всички, които искат да се включат в
заниманията, като работим и за тяхната мотивация и излизане от състоянието на апатия и безперспективност,
които понякога наблюдаваме. Имаме график на заниманията, който е разпределен по часове и възрастови групи.
В регистрационно-приемателните центрове сме подпомогнали развитието на 393 деца чрез ежедневни
занимания, образователни игри и други дейности, създаващи усещане за нормалност и право на детство."

Работният ден в благотворителната организация протича с около пет сесии с различни възрастови групи. Те
споделят, че хората имат разнообразни интереси, но най-развълнувани са децата, които при тях се чувстват
спокойно и се забавляват. "Удовлетворяващо е, когато видиш в малчуганите постоянство, развитие, обич към
знанието и учението. Радостта, която събуждаме, блесналите очички и усмивките по лицата са голяма награда за
труда ни. Част от хората, на които е подадена ръка, започват да виждат възможностите, които имат в България,
обмислят оставането си в страната, намират работа и след получаването на бежански статут успяват да устроят
живота си и да се справят самостоятелно. Особено тези, чийто деца посещават редовно училище, научават езика,
постигат успехи и завързват приятелства. Имаме много примери на ученици, които се справят отлично в училище и
мечтаят за бъдещето си", посочват от "Каритас".

Оказвате ли съдействие за реализацията на търсещите и получили международна закрила – работа, образование
и други?

"Да, както споменахме, организацията ни предоставя комплексни грижи за адаптация и интеграция на търсещи и
получили международна закрила в България. Освен в Регстрационно-приемателните центрове в Харманли и в
София, оказваме подкрепа и в Център за интеграция за бежанци и мигранти "Св. Анна" в София. Общата цел е
подобряване на достъпа до социални и здравни услуги, образование, заетост, развитие на социални и житейски
умения, овластяване и насърчаване на активното участие в обществото. В Център "Св. Анна", работят социални
сътрудници с редки езици, има Кариерен център, който съдейства за намиране на работа, както и Център за
професионално обучение, който предоставя различни курсове в подкрепа на реализацията, предоставяме
безплатни курсове по български език от начално ниво до В1, организираме различни видове подкрепа от
доброволци и много други курсове, ориентация, обучения и възможности за личностно развитие и развиване на
умения и компетенции."

От благотворителната организация са категорични, че единственото препятствие в работата им е езиковата
бариера, заради която ролята на преводача е много важна. "Част от хората, които напредват по-бързо с
българския език, с готовност ни помагат с превода при контакт с новопристигнали. Понякога чувството за време и
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точност за срещи и занимания е повлияно от културните различия и инертността на живота в институция, но ние се
опитваме да изградим тези навици и да покажем важността им", уточниха за Искра.бг.

От сдружението посочиха, че организират разнообразни културни, спортни и развлекателни събития и участия в
концерти и фестивали на местните общности. Те гостуват по различни поводи в пенсионерските клубове и в някои
от околните села. "Местни граждани, институции, бизнес и спортни клубове участват в голяма част от
организираните от нас събития, като предоставят различни възможности за включване и активно взаимодействие,
а също и с доброволчески инициативи. Приветстваме всеки, който има желание и интерес за доброволчество,
както и идеи за съвместни събития, и сме на разположение да обсъдим и осъществим всяка инициатива, която да
накара тези изстрадали хора да се почувстват приети и добре дошли в България", завършиха от организацията.

Сдружение "Каритас София" е най-голямата благотворителна организация, която подкрепя хора в нужда повече от
28 години. Тя помага на различни уязвими групи – стари хора, деца и семейства в риск, хора с увреждания,
самотни родители, бездомни и други, в това число търсещи и получили международна закрила в България. В
помощ на хората, идващи от страни с военни конфликти и търсещи закрила в нашата страна, работи екип от
сътрудници на отдел "Миграция и интеграция". Част от този екип са и социалните сътрудници в Регистрационно-
приемателния център в Харманли. Повече от 7 години екипът предоставя комплексна подкрепа за ефективна
адаптация, интеграция и достоен живот на тези хора в страната ни.

От 11 до 13 март 2022 г. в с. Оряховица, област Стара Загора, в Регионалния център за извънкласно образование
на Фондация "Миню Балкански",се проведе Националният кръг на престижния Международен конкурс "Методика и
информационни технологии в образованието – MITE 2022". В рамките на събитието ученици от цялата страна
представиха свои авторски разработки. В конкурса участваха 12 ученици от МГ "Баба Тонка" със 7 проекта.Научен
ръководител на учениците е Сюзан Феимова – старши учител по информатика и информационни технологии в МГ
"Баба Тонка". Учениците демонстрираха и защитиха блестящосвоите доклади. Вусловията на сериозна
конкуренция,те постигнаха голям успех и убедиха националното жури, че са достойни да представят България на
Международния кръг на конкурса,като спечелиха ПЪРВО място в шест от десетте ученически направления.
Наградени са следнитеразработки:

Проект 1

Тема:Познай столицата

Автори:Никола Великов от6а клас и Александър Славов от 6б клас

Разработката завоюваПЪРВО място в направление "Електронен журнал или уеб сайт".

Проект 2

Тема:Изобразяване на музикални инструменти чрез основни символи и знаци

Автор:Велислав Митрев от 6б клас и Николай Паришев от 6а клас

Разработката спечелиПЪРВО място в направление "Геометрични миниатюри".

Проект 3

Тема:Финансова грамотност за деца

Автор:Александър Няголов от 10б клас

Разработката бе наградена сПЪРВО място в направление "Икономика и финанси".

Проект 4

Тема:Sunset Diary

Автори:Рая Христова от 10в клас и Ния Нейкова от 10б клас

Проектът се класира на ПЪРВО място в направление "Електронен журнал или уеб сайт".

Проект 5

Заглавие: Седем първи места за МГ "Баба Тонка" на БГ финала на конкурса "Методика и информационни
технологии в образованието"
Дата: 13.03.2022 22:11
Медия: Акцент БГ
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Тема:History of Computer Science and Math

Автори:Есра Тейкова от 8а клас иАрзу Тейкова от 12в клас

Проектът спечелиПЪРВОмясто в направление "История на математиката и информатиката".

Проект 6

Тема:TiHub – автоматизирана платформа за оценяване

Автор:Анакин Али от 11бклас

Проектът завоюваПЪРВОмясто в направление "Математиката и информатиката в професионалната дейност"

Проект 7

Тема: Математиката в балетното изкуство

Автори: Светлозара Кирова и Никол Георгиева от 10б клас

Проектът се класира наПЪРВО място в направление "Математика, информатика и изкуство".

Учениците спечелиха правото да участват на Международния кръг на конкурса.

Строителната бригада работи с ентусиазъм и внимание към малките пациенти

Болничните стаи на детското отделение в Айтос се преобразяват една след друга, без отделението да спира да
лекува деца.

"Всяка стая ще бъде тематична, с различен цвят, с различни приказни герои, изрисувани по стените. Ще се смени
изцяло обзавеждането. Да са поставени при едни приятни и хубави условия, за да може да оздравяват бързо, да
са спокойни, майките също", каза д-р Милена Марковска - завеждащ Детско отделение МБАЛ-Айтос.

Строителната бригада работи с ентусиазъм, но и внимание към малките пациенти.

"Стараем се да пазим и все пак тишина за децата. Сроковете, с които се борим, са някъде около 20-и плюс-минус
някакъв аванс от 5 дни, така че да могат да влязат след нас художниците, да могат да влязат мебели и балатум, и
да излезем по най-бързия начин", обясни строителят Георги Великов.

"Доброто е заразно, което всъщност е прекрасно!", коментира д-р Милена Марковска.
Новината за преобразяването на детското отделение обикаля Айтос и много майки решават да помогнат, а
Евелина Хадженова дава подслон на работниците без да се колебае.
"Веднага, без да се колебаем, това е нещо много малко, което мога да направя за тях!"
Преди година нейното семейство става част от голямото семейство на Фондация "За доброто" по тъжен повод. 
Момченцата на Евелина – тогава на 10 и на 5, губят баща си след битка с COVID-19. Винаги усмихнатият
педагогически съветник в училището в Карнобат си отива за дни. Близките му ще се учат дълго да живеят с болката,
но една помощ, появила се навреме, им дава сили да продължат.

"Нямаше, може би, да повярвам, че има хора, които така безкористно искат да ти окажат помощ. Откъде-накъде
точно на теб?! Това са уникални жени, с големи сърца, мъжки момичета с лъвски сърца! Не знам откъде черпят
толкова енергия! Пожелавам им да продължават така!", каза Евелина Хадженова.
Докато навършат пълнолетие момчетата ще получават внимание, подкрепа и стипендия от Фонда за децата на
герои.

"В състоянието на война e чудо човек да излезе от състоянието си на комфорт и да мисли за другите, да мисли за
тяхното емоционално състояние, не само за оцеляването! Адмирации и нека доброто да продължава!", отбеляза
д-р Милена Марковска.

Заглавие: С помощта на фондация "За доброто": Детското отделение в Айтос се преобразява
Дата: 13.03.2022 22:02
Медия: БТВ Новините

Заглавие: Десислава Еленкова, мениджър "Маркетинг и комуникации" в "Застрахователно дружество Евроинс"
АД, част от "Евроинс Иншурънс Груп" АД
Дата: 14.03.2022 08:16
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Десислава Еленкова вярва, че добрият специалист трябва непрестанно да надгражда знанията и уменията си, а
кариерният ѝ път е подкрепен с множество доказателства за професионално и личностно развитие. Заема
настоящата си длъжност в "ЗД Евроинс" АД през 2010 г. и отговаря за маркетингови и комуникационни дейности с
обществена насоченост, изпълнение на програми за корпоративна социална отговорност и координиране на
сходните дейности в дъщерните компании на "Евроинс Иншурънс Груп" АД в останалите 14 държави.

"ЗД Евроинс" АД е втората застрахователна компания в България за 2020 г. по показател "Общ премиен приход".
Компанията е част от "Евроинс Иншурънс Груп" АД – една от най-големите независими застрахователни групи,
развиваща дейност в Централна и Източна Европа и ОНД с над 3 млн. клиенти, 3500 служители и общ премиен
приход за 2020 г. над 468 млн. евро. Марката "Евроинс" е представена в 14 държави.

Десислава Еленкова споделя, че социалната отговорност е мисия, а мениджмънтът на една компания има
ангажимент не само за осигуряване на печалбата, но и за подобряване на благосъстоянието на обществото.
"Каузата на нашата компания е да подкрепя българските деца и най-вече децата в неравностойно положение,
лишени от родителски грижи. Нашият фокус е върху здравето, развитието и образованието на децата, да имат едно
по-добро бъдеще.

Да помогнеш и направиш щастлив дори един човек в нужда, да му подадеш ръка в точния момент и видиш
искрицата надежда в очите му е наистина безценно."

Q&A

Владимир Ампов – Графа:

- Какви са принципите ви за добри каузи, зад които да застанете?

- Ние сме компания с близо 25-годишна история. През всичките тези години отделяме както средства, така и
доброволен труд в лицето на нашите колеги, за да помагаме за различни каузи. Добрите идеи ни свързват с
фондации с дългогодишна история, отлична финансова отчетност и проекти, които припознаваме като свои.
Водещите принципи в работата помежду ни са "дългосрочно партньорство" и "устойчивост във времето". С
фондация "Благотворител" работим по Националния конкурс "Млад благотворител" за ученици от 7. до 12. клас,
които реализират благотворителни проекти и допринасят за подобряване на средата, в която живеят, общуват и се
учат. Със същата фондация работим и по стипендиантската програма "Постигам по-висок успех", чиято цел е да
стимулира усилията и стремежа към знания на ученици и студенти, лишени от родителски грижи. Имаме
ползотворно сътрудничество и с фондация "Светът на Мария", чиято мисия е да подпомага трудовата и социалната
интеграция на хора с лека и умерена степен на интелектуални затруднения чрез индивидуални и групови
занимания, специализирано обучение и подходяща трудова заетост. Ежегодно с фондацията организираме
благотворителни базари на територията на нашата сграда "Еврохолд", на които се продават сувенири и сладкиши
изработени от възпитаниците на фондацията. С "Национален фонд Свети Никола" работим за подпомагането на
деца, лишени от родителски грижи и настанени в комплекси за социални услуги на територията на цялата страна.

Емил Нешев:

- Какво е вашето отношение към дейността на доброволците и какъв е вашият личен принос към обществото?

През последните 10 години вследствие на промените в климата се наблюдава увеличаване на природните
катаклизми както по света, така и в България. Благодарение на социалните мрежи много бързо се сформират
групи по региони, които споделят от каква помощ има нужда. Самата аз съм доброволец – садя дървета в "Новата
гора" на София, всяка година участвам в благотворителния базар на Международния дипломатически женски клуб
в София, дарявам материални и финансови средства за различни каузи, включвам се в инициативи не само като
доброволец, но и като ментор и консултант.

Новороденият човек отваря очи за първи път и светлината около него е началото на живот, който за някои се
оказва нелек и изпълнен с препятствия. Да, трудностите имат своя смисъл. Те каляват характера и ни учат да сме
силни и издръжливи. Но малкото дете има най-вече нужда от подкрепа, за да види разликата между доброто и
злото, да създаде устойчива ценностна система, да култивира в себе си устрем, постоянство, твърдост и най-
важното – да почувства ласката на любовта. Тази подкрепа идва от семейството, от обществото… и от нежността.

Медия: Мениджър

Заглавие: Щастливото детство започва с нежност
Дата: 14.03.2022 11:00
Медия: Edna.bg
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Иска ни се да вярваме, че не сме забравили какво е нежност, че всяко дете получава неограничено количество
грижа и внимание от семейната среда, за да расте щастливо и да се чувства обичано, но реалностите са други, а
изпитанията пред някои семейства са непосилни. Какво се прави за децата в България, които живеят в риск от
бедност и социално изключване, питаме Мариана Тасева, представител на фондация .

Мариана Тасева е зам. изпълнителен директор във фондацията и споделя за себе си:

"Аз съм щастлива съпруга, майка и баба и съм горда с всяко едно от тези специални признания. За всички
останали съм професионалист, готов да раздава знание и опит на всеки, който иска да се учи и развива. Смятам,
че децата са най-ценната и хубавата част от човечеството. Когато се оглеждаме в очите им, виждаме оценката на
своите постъпки и успехи."

Колко и какви деца в неравностойно положение в България са получили помощ от фондация през миналата
година?

През 2021 г. помогнахме на 2 187 деца и семейства чрез двата си Комплекса за ранно детско развитие в София и
Пловдив, чиито фокус са деца на възраст от 0 до 7 г.

С децата и семействата фондация "За нашите деца" работи с екип от различни специалисти, които прилагат
холистично-интегриран подход за справяне с различни проблеми в ранното детско развитие и запазването на
семейството. Нашите програми са насочени към предотвратяване на раздялата на новородени и техните
семейства; ранна детска интервенция; ранно детско развитие; семейна подкрепа за сигурна грижа и превенция на
риска; първична превенция за предотвратяване на насилието; обучение на кандидат-осиновителни семейства;
комплексна подкрепа за включване в социалната и образователната система; подкрепа за приемна грижа.

Всички тези програми изискват участието на различни специалисти, които фондацията осигурява при работата с
децата и семействата, при нас работят – специалисти в ранната детска интервенция, ранното детско развитие,
детски психолози, логопеди, рехабилитатори, социални работници, семейни консултанти. Ние работим много
активно и с редица учебни заведения в двете области, както и с родилните отделения на 8 болници.

Какво е усещането да носиш повече спокойствие, усмивки и нежност в живота на деца, които не познаваш лично?

Няма значение дали познаваш детето или не, това е чудото, което носи животът.

Тези крехки създания са толкова чисти и любящи, искрени и непресторени, че единственото чувство, което
предизвикват, е щастие и благодарност. За нас специалистите, които ежедневно се сблъскваме с най-малките
дечица с трудности в развитието, е мисия да работим за тяхното щастие и развитието на пълния им потенциал.
Защото в най-ранната детска възраст се "програмира" бъдещото здраве, способности, емоции и поведение... От 0
до 3 г. е най-динамичният период от човешкия живот, в който тялото се променя най-интензивно, мозъкът е с най-
висока степен на пластичност и въздействията на околната среда оставят най-трайни и дълбоки следи.

Първите 1000 дни са най-значимият период от човешкия живот, в който се формира архитектурата на мозъка,
която предопределя до голяма степен живота на детето като възрастен - физическото и психическото му здраве,
способността му да учи, да изкарва прехраната си, да осигури своето щастие, да даде своя принос към обществото.
Липсата на адекватна и пълноценна грижа в първите 1000 дни от раждането на детето е с необратими последици
и води до редица социални и икономически дефицити за самото дете и за обществото като цяло.

Лесно ранима ли е детската душа?

През първите 3 години от живота се развива емоционалната привързаност. А това зависи и от семейната среда. За
детето е от първостепенно значение да расте в среда, пълна с доверие и любов. Родителите помагат на детето да
се чувства ценно. Всяко дете има нужда от специално внимание – време, което да прекарва със значим за него
човек (възрастен) и да бъде единствен обект на вниманието му, за да живее в среда, в която се чувства обичано
като отделна личност. В тази връзка раните, които нанасяме на децата, остават за цял живот.

Дарявайки нежност и грижа, ние получаваме нежност и удовлетворение. Като че ли така сме устроени хората, а
новата кампания на шоколади Мilka има за цел да умножи тази нежност и да я сподели с всички. С последните си
активности марката подкрепя с финансови средства дейността на фондация "За нашите деца". Разкажете ни
повече за това сътрудничество.

Нежността е сила, силата е в нежността. Това е посланието на новата кампания на Milka, която има за цел да
инициира подкрепа в трудни моменти, да замени тъгата с усмивки и да поощри всеки, озовал се в
предизвикателна или трудна ситуация. Справяме се по-успешно заедно и само заедно можем да станем
проводник на онова чувство на щастие и надежда, от което имаме нужда като общество.

Чрез закупуване на продукти Milka за минимум 4 лв. в периода от 1.02 до 20.03. и след направена успешна
регистрация, ще можеш да гласуваш за една от каузите, които Milka подкрепя. Повече за кампанията: .



Издателство "Софтпрес" ще предложи скоро на своята читателска аудитория детската книга от двама украински
автори "Войната, която промени Рондо". Издателството обяви, че дарява приходите от всички продадени
екземпляри на Български червен кръст в помощ на пострадалите от войната в Украйна.

В момента за книгата се правят предварителни поръчки, а по книжарниците тя ще излезе от 22 март.
Издателството я издава в екстремния срок от 2 седмици, като в момента е в печатница.

"Войната, която промени Рондо" от Романа Романишин и Андрий Лесив е емоционална история за бездушието на
войната и за човешкото в нас, за вечната борба между мрака и светлината, в която побеждаваме единствено
когато сме заедно, обясни за Радио Стара Загора Христина Тодорова, специалист "Връзки с обществеността" в
издателство "Софтпрес".

Община Шумен и Стопанската камара стартират дарителска кампания за набиране на финансови средства в
помощ на бежанците и пострадалите в побратимения град Херсон. Със събраните средства ще бъдат закупени и
предоставени стоки и лекарства от първа необходимост, съобщават от пресцентъра на общината.

От общинската администрация се обръщат с призив към гражданите и бизнеса да се включат в инициативата в
знак на съпричастност и солидарност с украинския народ.

Номерът на банковата сметка е:

Уникредит Булбанк, Шумен
IBAN: BG97UNCR76301077960367

BIC: UNCRBGSF
Титуляр: Сдружение "Стопанска камара – Шумен"

Телефон за информация: 0882 885760

Ротари клуб-Пазарджик дари медицинска апаратура за Неонатологично отделение на МБАЛ-Пазарджик.
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 клубове РК "Хамелн" и РК "БАТ-Пирмонт", обяви
президентът на Ротари клуб- Пазарджик д-р Екса Бъздигян на среща с изпълнителния директор на МБАЛ-
Пазарджик д-р Красимир Темнилов.

Екологичната организация в Стара Загора се включва с подкрепа за бягащите от войната

От "Зелени Балкани" набират доброволци от Украйна за грижа за дивите животни.

Заглавие: Издателство дарява приходите от детска книга на БЧК в помощ на пострадалите от войната в Украйна
Дата: 14.03.2022 12:59
Медия: Радио Стара загора

Заглавие: Дарителска кампания за Херсон
Дата: 14.03.2022 15:21
Медия: Шмоко

Заглавие: Ротари клуб-Пазарджик дари медицинска апаратура за Неонатологично отделение на МБАЛ-
Пазарджик.
Дата: 14.03.2022 15:18
Медия: PA media

Заглавие: От "Зелени Балкани" набират доброволци от Украйна за грижа за дивите животни
Дата: 14.03.2022 17:32
Медия: Дарик

https://bnr.bg/starazagora/post/101615487/izdatelstvo-darava-prihodite-ot-detska-kniga-na-bchk-v-pomosht-na-postradalite-ot-voinata-v-ukraina
https://shmoko.bg/%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B7%D0%B0-%D1%85%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD/
https://pa-media.net/news.php?extend.1836
https://darik.bg/ot-zeleni-balkani-nabirat-dobrovolci-ot-ukraina-za-griza-za-divite-zivotni


Екологичната организация в Стара Загора се включва с подкрепа за бягащите от войната, като изказва искрената
си съпричастност към всички напуснали принудително своя дом и родина.

Природозащитниците от "Зелени Балкани" организират викторини за ученици

За Дарик Радио д-р Руско Петров от Спасителния център на "Зелени Балкани" коментира, че вече две семейства
са се включили като доброволци при тях. Той уточни, че в Стара Загора пристигат доста украински семейства, на
които вече са намерени жилища.

По думите му, тъй като са неправителствена организация, не могат да помогнат на бежанците материално, но за
сметка на това могат да им отдадат от времето си, така че украинците поне за малко да се откъснат от злото в
тяхната държава.

Най-интересните разговори от ефира на Дарик слушайте в подкаста на радиото в Soundcloud, Spotify, Apple
Podcasts и Google Podcasts

Следете най-актуалното от деня на страницата ни във Фейсбук

Следвайте ни и в Инстаграм

Фондация "Асоциация Анимус" набира доброволни сътрудници за работа на национална гореща телефонна линия
за хора, пострадали от насилие
029817686/080018676 
Условия за кандидатстване:

интерес към психологическите измерения на насилието,
желание за практически опит в директната работа с хора;
готовност за доброволческа дейност между 4 и 16 часа седмично;
навършени 21 години;
обявата е за кандидати от София – град и София – област.

Кандидатите ще получат възможността да бъдат част от една обществено значима кауза в борбата срещу
насилието. Тяхната роля е ключова и съществена за пострадалите от насилие и техните близки, за които
телефонната линия е ценен източник на подкрепа. 
За одобрените на интервю кандидати ще бъде организиран интензивен тренинг с продължителност пет дни в
периода от 11.04.2021 г. до 15.04.2021 г., който обхваща широк набор от теми и има за цел формиране на базови
консултативни умения, умения за кризисна интервенция, запознаване със спецификата на травмата от преживяно
насилие и процеса на преодоляването й. Тренингът е интерактивен и освен теоретична част, включва практически
казуси и ролеви игри. За участниците той е безплатен, а преминалите обучението ще получат сертификат.
Доброволните сътрудници ще имат възможност да работят в голям екип и ще получават методическа подкрепа от
специалисти с опит в психосоциалната работа, както и супервизия от експерти в областта. 
Времето, през което всеки един консултант е работил доброволно на Националната гореща телефонна линия
за пострадали от насилие, се счита за опит по специалността. 
Кампанията за набиране на нови сътрудници за работа на Национална гореща телефонна линия за хора,
пострадали от насилие продължава до 31.03.2022г. 
За контакти и допълнителна информация: Калина Петкова и Атанас Киров.
Тел: 02/ 8130250, всеки работен ден от 9.00 до 17.00 часа
e-mail: 029817686@animusassociation.org
Обучението на доброволци се осъществява с безвъзмездна финансова помощ на Министерство на правосъдието,
по договор с рег. № 93-00-150/27.05.2021г.
Фондация "Асоциация Анимус" е основана от жени, професионалисти в помагащите професии – психолози,
психотерапевти, социални работници. Създадена е през 1994 г., през 2001 г. придобива статут на организация в
обществена полза. Мисията на Анимус е да насърчава здравословната комуникация между хората и равенството
между половете в българското общество. 

Заглавие: Фондация "Асоциация Анимус" набира доброволци за работа на национална гореща телефонна
линия за хора, пострадали от насилие
Дата: 14.03.2022 23:55
Медия: Информационен портал за неправителствените организации

Заглавие: Готовност да помагат на бежанци обявиха от Движението на майките
Дата: 15.03.2022 08:53
Медия: Марица

https://www.ngobg.info/bg/news/125780-%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%81-%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8-%D1%81%D1%8A%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE.html
https://www.marica.bg/region/pazardjik/gotovnost-da-pomagat-na-bejanci-obqviha-ot-dvijenieto-na-maykite


Приоритет за нас са децата, без оглед на възраст, пол и етнос, казват от организацията

Пазарджишката организация на Движението на българските майки обяви готовност да помага и на бежанци, ако
те се нуждаят от подкрепа. Фондацията, която се радва на висок авторитет в местната общност, може да разчита
на десетки доброволци и дарители, заедно с които да се направи необходимото, и то много бързо припомня една
от доброволките - Гергана Николова. Тя разказва, че наскоро били потърсени за петдневно българско бебе, което
по спешност трябвало да бъде настанено в приемно семейство. Буквално за минути било осигурено всичко
необходимо - дрешки, кошарка, аксесоари, чаршафи, юрганчета.

Ето с какво е готова да помогне фондацията на бежанците, потърсили подслон в нашия град:

Няма чужди деца! Всички деца са наши! Без значение от възраст, пол и етническа принадлежност. Ако някой има
нужда от помощ, ние ще направим всичко по силите и възможностите си, за да му помогнем!
Фондация Движение на българските майки винаги е помагала и ще продължава да помага освен на деца, лишени
от родителски грижи, настанени в домове и социални институции, и на отделни семейства, самотни родители и
приемни семейства, които срещат затруднения при отглеждането на децата си. Ние сме майки, помагащи на други
майки. И не само...
ДБМ гр.Пазарджик е в готовност да помогне на нуждаещи се бежанци от Украйна - деца, майки с деца, семейства с
деца. Ако имате конкретна нужда, апел за помощ, казус - ние сме насреща да се включим.
До момента имахме само един подаден случай за семейство, настанено в гр.Пазарджик с бебе на 5 месеца, в
който откликнахме и се включихме с една голяма чанта с дрехи и яке за майката, дрехи и космонавт за бебето,
бебешки аксесоари, пелена, одеяло и играчки.
Свързахме се и с координационният център в Областна администрация гр.Пазарджик, за да се включим към
организираната от тях координация между всички държавни институции, общини, здравни заведения и НПО на
територията на област Пазарджик.
За контакт - 0878995696 - Вера Николова, доброволец в ДБМ Пазарджик.

От десетина дни в сградата на "СофгУни" в район "Младост" в София работи кризисен център в помощ на
украинските бежанци. Кремена Кунева е председател на фондация "За доброто", която заедно с организацията
"Отворени врати за Украйна" на Андрей Николов, посреща стотици бежанци всеки ден, намира им подслон, дава
им дрехи, храна. Потокът от бягащи жени с деца от войната в Украйна не спира и се налагат държавни решения, за
да се управлява процесът и да не излиза от контрол, предупреждава Кунева.

Кои са най-належащите проблеми сега пред вашия център за бежанци?

Ние имаме звено, което приема бежанците, записва документите им и ги свързва с хора, които предлагат жилища.
Много е важно ясно да дефинираме кои са тези хора, къде точно се настаняват и да имаме комуникация с тях в
хостовете (адресите, където са подслонени). В първите дни на бежанската вълна беше хаос и всеки приемаше
някакви хора и те буквално се пръснаха из цяла България и никой не знае къде колко човека има.

Има ли риск за бежанците тук?

Започват злоупотреби - бежанци са настанени някъде и след седмица престой домакините им казват "Или
започвате да плащате, или си тръгвате!" И тези хора остават в нищото, те не знаят нашите закони. Затова ние се
стремим да изградим не само хуманитарна помощ, а цялостен център, който решава проблеми. Настаняването и
отношенията между български и украински граждани може да крие риск.

В смисъл?

Някой пише в интернет "Имам стая, заповядайте!" и отчаяни жени с деца отиват и не знаят кой стои отсреща -
може да е супер добронамерен, но може и да не е. Досега никой не преценяваше тези неща. Тук, в центъра, се
опитваме да идентифицираме тези хора, които предлагат жилище - да знаем кой е този човек, какво точно
предлага и за колко време.

Сега подготвяме юридически издържана документация, т.нар. Договори за подслон, защото бежанците като не
плащат наем и нямат никакви договорни отношения. Това не е доре и за украинците и за българите и дава
възможност за злоупотреби и от двете страни. Например човекът е казал, че дава подслон за един месец, той
изтича и какво - да ги изгони ли?

Какво представлява договорът за подслон?

Заглавие: Кремена Кунева: Българите сме щедри, но за бежанците трябват бързи държавни решения
Дата: 15.03.2022 12:04
Медия: Дневник

https://www.dnevnik.bg/bulgaria/2022/03/15/4323930_kremena_kuneva_bulgarite_sme_shtedri_no_za_bejancite/


Той е същият като този за наем. Разликата е, че е по-краткотраен и се дефинира кой плаща режийните (ток, вода,
отопление) и указва точен и гарантиран срок, защото 90% от тези бежанци са жени с деца. Някои са с по 4, 5, 6,
дори 7 деца, дадени от близки и приятели, които не могат да напуснат Украйна.

Фондация "За доброто" е поела и здравеопазването за бежанците. Какви са препятствията в тази сфера?

Приели сме координацията по отношение на здравеопазването - всички нуждаещи се бежанци минават през нас.
Ние сме връзката с болниците, ако човекът е с онкозаболяване, свързваме го с такава болница, ако е с диабет -
пак със специализирано заведение. Имаме екип координатори начело с д-р Ралица Недялкова.

Друг проблем са рецептите. Например има инсулинозависими и техните рецепти са за лекарства, които не се
предлагат на българския пазар. Някой трябва да пренапише тези рецепти с лекарства (синоними), които ги има
тук.

Болница е написала на страницата си във фейсбук на български, че ще лекува безплатно украинци. Тази
информация, обаче, как ще стигне до самите украинци? Затова направихме канал в "Телеграм", когото те ползват
повече от "Вайбър" и други мрежи. В него пристигащите се запознават какво точно прелагаме в здравната сфера.

За спешните случаи и хирургически операции вече се налага държавно решение, за да станат. Имам среща в
Министерския съвет за координация по тези проблеми.

Отсега чувам критиките, че допълнително ще се натовари Здравната каса.

Точно затова нашият център не само идентифицира проблемите, но и предлага решения преди те да са станали
вредни за обществото ни. С първата вълна бежанци дойдоха много богати украинци. Една от тях, която се оказа, че
е най-големият производител на чесън там, ни каза: "Аз още от утре мога да започна да изграждам агробаза за
производство на чесън и да назнача 2000 украинци, но държавата ви не ми дава право да регистрирам фирма".
Жената искрено предлагаше работа на бежанците, нейни сънародници, за да изкарват заплата тук. Накрая тя
каза, че ако до 3-4 дни не й се даде възможност, ще замине за Канада, защото там няма пречки да открие такъв
агроцентър.

Ако изпуснем тези платежоспособни и предприемчиви хора с бизнес, те ще отидат в Европа и вместо те сами да се
погрижат за тяхното бедно население, ще трябва ние да го правим. Българите сме щедри хора, няма да оставим
гладни бежанците, но трябва да се търси генерално решение на държавно ниво.

Наши фирми предлагат ли работа?

Да, имаме оферти от фризьорски салони, от ИТ компании, издателства, неправителствени организации Чрез
фондация "За доброто" очаквам да назнача две украинки, които работят в детския ни център, но ми трябват
разрешения и т.н. Още на границата ще се дава документ на украинците, за да имат права и задължения, както
всеки българин.

Много софиянци работят като доброволци при вас.

Тук всички работим като доброволци, включително и аз. Има мениджъри на международни компании, HR-и на
световни фирми, адвокати Кой когато може, идва и помага. Сега търсим финансиране, за да сформираме основен
екип от хора. Голяма част от дейностите не могат да се вършат от доброволци, дошли за 3-4-5 часа. Те са
прекрасни хора, то те утре може да не дойдат и ние нищо не можем да кажем. Губи се време всеки ден да
обучаваме по 200-300 човека. За събиране на дрехи и памперси може всеки, но да посрещнеш бежанец, да
гледаш деца, да координираш случаи по телефона, да изготвяш проекти за различни институции, координация на
образование. За всичко това трябва екип на пълен работен ден.

Подготвяме целодневно гледане на деца от 4 до 14-годишна възраст. Отделно ще има обучителен център за 100
деца от 6 години нагоре. Тук също ще се наложат държавни решения, защото децата, идващи от Украйна вероятно
ще са хиляди.

Националното сдружение на частните болници организира събиране и даряване на медикаменти, медицински
консумативи и инструменти, които са от крайна необходимост на болниците в Украйна. Това съобщиха от
сдружението.
С логистичната помощ на организацията на украинците в България "Мати Украйна" даренията ще достигнат до
лекари и пациенти в Украйна. 
От сдружението призовават всички лечебни заведения в България да се включат в кампанията с дарения, с което
да помогнат на своите колеги, работещи под постоянна заплаха и в условия на недостиг на инструменти,

Заглавие: Националното сдружение на частните болници с дарителска кампания за болниците в Украйна
Дата: 16.03.2022 13:02
Медия: Vratsa GUIDE

https://novini.vratsa.eu/bg/natsionalnoto-sdruzhenie-na-chastnite-bolnitsi-s-daritelska-kampaniya-za-bolnitsite-v-ukrayna/


медикаменти и медицински консумативи. 
Инициативата е част от общоевропейската кампания на частните болници в Европа. 

Медицинско оборудване за Клиниката по пластично-възстановителна и естетична хирургия към УМБАЛ "Свети
Георги" Пловдив беше дарено от EVN България на 16 март 2022 г.

Дарението беше представено от Александър Сипек, председател на Съвета на директорите на EVN България, на
среща с проф. д-р Кaрен Джамбазов, изпълнителен директор на УМБАЛ "Свети Георги" ЕАД Пловдив.

Сумата за дарението беше набрана в резултат от вътрешна кампания на EVN България сред сътрудниците на
компанията през 2021 г. Общо 1335 сътрудника допринесоха за формиране на сумата, като сумата беше
увеличена от ръководството на компанията.

Като част от кампанията сътрудниците на EVN България имаха възможност да определят и адресата на
дарението. Така беше избрана Клиниката по изгаряния, пластично-възстановителна и естетична хирургия на
УМБАЛ "Св. Георги", която третира травми от изгаряния от високо напрежение. Заедно с ръководството на
Клиниката с дарението бяха избрани следните уреди:

Нервстимулатор MultiStim SWITCH – за установяване на нервни структури за провеждане на пълната гама
от периферни анестезии и аналгезии. Уредът осигурява допълнително ниво на безопасност за пациенти
във всички възрастови групи.
Видео ларингоскоп HUGRMED/VL3R – за осъществяване на трудни интубации при пациенти във всички
възрастови групи с токсична инхалация и изгаряния на горните дихателни пътища.
Специализирана мобилна количка за доплер ехограф MINDRAY/UMT 160 – за пълноценното ползване на
доплер ехограф.

"EVN е дългосрочен партньор на най-голямата болница в страната УМБАЛ "Свети Георги". Днес даряваме
апаратура на Клиниката по изгаряния, но това не е първото дарение, което правим от името на нашите
сътрудници за клиники, част от УМБАЛ "Свети Георги". В този случай колегите пожелаха да дарим Клиниката по
изгаряния, чиято дейност е много близка до нашите сърца. В нея се третират травми от изгаряния, получени при
попадане под високо напрежение, като тя покрива цяла Югоизточна България. Ще продължим и занапред да
работим заедно", заяви г-н Сипек при предаване на дарението и поздрави медиците работещи в лечебното
заведение.

"Благодарим на EVN за дарената апаратура, която ще спомогне за диагностиката и лечението на деца и
възрастни, постъпили в Клиниката по пластично-възстановителна и естетична хирургия. Звеното е единственото в
региона за лечение на тежки изгаряния и тъканни дефекти. В него се извършва оперативната дейност, включваща
целия обем от хирургични интервенции в областта на естетичната хирургия. Надяваме се в бъдеще да продължим
доброто сътрудничество", каза проф. д-р Карен Джамбазов, дм, изпълнителен директор на УМБАЛ "Свети Георги"
ЕАД Пловдив.

УМБАЛ "Свети Георги" е най-голямата болница в страната. В болничната структура се включват 65 клиники,
отделения и лаборатории и звена с обслужващи и помощни функции.

Активни участници в проекта ще бъдат ученици от 7–ми клас на две русенски училища

Сдружение "Развитие на социалния капитал" започна работа по проект "Знанието – мост от минало към бъдеще",
финансиран по програма "Знание и растеж" на Фондация Русе – град на свободния дух, която се реализира с
подкрепата на "Еконт Експрес" ООД.

Проектът предлага алтернативен и атрактивен начин за повишаване на мотивацията и знанията на учениците
относно местната история и култура чрез практически ориентиран метод на обучение.

Активни участници в проекта ще бъдат ученици от 7–ми клас на две русенски училища, които ще получат

Заглавие: EVN дари специализирана апаратура на Клиниката по изгаряния към УМБАЛ "Свети Георги" в
Пловдив Дарението беше осъществено след проведено допитване сред сътрудниците на EVN България, като
част от вътрешна кампания 
Дата: 16.03.2022 16:04
Медия: Нов Живот

Заглавие: Ученици изработват образователни карти с историята на Русе
Дата: 16.03.2022 17:02
Медия: Дарик

http://www.novjivot.info/2022/03/16/evn-%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B8-%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%BB%D0%B8/
https://darik.bg/uchenici-izrabotvat-obrazovatelni-karti-s-istoriata-na-ruse


предизвикателство да съберат информация за известни и не толкова известни културно-исторически факти и
събития от последните 200 години от историята на Русе. Те ще послужат за изработване на образователни карти с
интересни факти и събития. Комплектите образователни карти ще бъдат презентирани в русенските училища и ще
се раздадат безвъзмездно на учениците. Кампания дарява инвитро процедура Платена публикация

Целта на проекта е да насърчи мотивацията и да създаде нови възможности на учениците от русенските училища
за търсене и споделяне на знания за културно-историческото наследство на град Русе.

За повече информация и предстоящи събития следете фейсбук страницата на сдружението: Сдружение "Развитие
на социалния капитал" | Facebook

С оглед на случващото се в Украйна, много украински студенти в България остават откъснати от семействата си и с
ограничени доходи. Общността на Тук-Там Клуб иска да подкрепи финансово тези младежи, за да могат да
продължат образованието и живота си тук в България. Включи се до 20 март.
Целта на Тук-Там Клуб е да събере 50 000 лв до 20 март, като всяко направено дарение ще бъде удвоено до
достигане на целта. Общо Тук-Там Клуб ще дари до 25 000 лв от събраните средства за Фонд стипендии "Иди, учи и
се върни" 2022 за украинските студенти.
Подробности. 
Дарете тук
#України 

1.Създаваме уютна зала за игра за деца от Украйна в София, където с децата (3-6 години) ще работят педагози.
Децата и техните родители ще могат да готвят, да играят, да учат, да се хранят и да получат психологическа
подкрепа. Залата е в нашия офис, на ул. Княз Борис I, 133. Работим в партньорство с Фондация за децата в риск по
света. 
2. Летни лагери за деца на 13-14 години, тази година и с деца от Украйна. 
3. Търсим средства да ускорим изграждането на образователния ни център в с. Стъргел (на снимката), за да
може да настаним там украински семейства. Наблизо има хубава детска градина и училище, с осигурен транспорт.
В сградата на старото училище, която реставрираме, ще има място за 63 души, с кухня, градина и т.н. Необходими
са ни финансови средства и строителни материали и обзавеждане.
Дарения могат да се правят по банковатасметка на сдружениет:
BG74UNCR70001523115048, Булбанк,
Сдружение за споделено учене ЕЛА 

#України

Хуманитарен център "Каритас" в помощ на украинските бежанци отвори врати в Русе. Той се намира на ул. "Богдан
войвода" 3 (зад ОУ "Отец Паисий") и ще работи от 10.-12ч. и от 14 до 17 часа, всеки делничен ден и на повикване
на посочените по-долу координати.

В него украинските бежанци ще могат да открият: трайни хранителни продукти; хигиенни материали; детски
консумативи; основни медикаменти; спално бельо и завивки. Също така в него ще може да бъде намерена
информация относно възможности за настаняване; свободни работни места и транспорт.

За всякакви въпроси и необходимост от помощ, бежанците могат да се свържат с Каритас Русе на телефон +359 88

Заглавие: Тук-Там: Заедно подкрепяме украинските студенти в България
Дата: 16.03.2022 23:55
Медия: Информационен портал за неправителствените организации

Заглавие: Инициативи на Сдружение за споделено учене ЕЛА за подпомагане на деца и семейства от Украйна
Дата: 16.03.2022 23:55
Медия: Информационен портал за неправителствените организации

Заглавие: Хуманитарен център на "Каритас" в помощ на украинските бежанци заработи в Русе
Дата: 17.03.2022 15:08
Медия: TVN-Bulgaria

https://www.ngobg.info/bg/news/125798-%D1%82%D1%83%D0%BA-%D1%82%D0%B0%D0%BC-%D0%B7%D0%B0%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%8F%D0%BC%D0%B5-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8-%D0%B2-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F.html
https://www.ngobg.info/bg/news/125800-%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B7%D0%B0-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B5-%D0%B5%D0%BB%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0.html
https://tvn.bg/humanitaren-tsentar-na-karitas-v-pomosht-na-ukrainskite-bezhantsi-zaraboti-v-ruse/


9621764 (чрез обаждане, Viber или WhatsApp) или имейл office@caritas-ruse.bg.

Подкрепа ще се предоставя и на хората осигурили подслон на вече пристигнали украински бежанци.

В Центъра желаещите да направят дарения могат да го направят по следните начини:

� Чрез материални дарения – трайни хранителни продукти; детски консумативи(памперси, адаптирани млека и
детски пюрета); хигиенни материали(дамски превръзки, тампони, шампоани, сапуни и др.); ново спално бельо и
топли завивки; медикаменти, отпускани без рецепта; нови детски книжки и занимателни игри;

� Чрез нови или втора употреба, работещи домакински електроуреди – перални; готварски печки; отоплителни
уреди и др.

� Чрез финансова подкрепа по банкова сметка:

Получател: РКО Каритас

Първа Инвестиционна Банка

BIC: FINVBGSF

IBAN: BG45FINV91501017334928

Основание: Украински бежанци

Екипът на Каритас Русе призовава да се свържете с нас на телефон +359 88 207 16 03 или на имейл
office@caritas-ruse.bg, ако можете да предоставите настаняване на бежанци или разполагате със свободни
работни позиции.

Центърът за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания в Хасково получи днес дарение.

1 700 лв. е осигурило Ротари клуб – Хасково, като сумата е използвана от центъра по целесъобразност, съобщи
президентът на клуба Красимир Кръстев.

Днес той, заедно с президентът на Инър Уийл Клуб Хасково Ваня Марчева посетиха социалното заведение.

От ръководството на центъра споделиха, че със сумата са закупили велоергометър, диван, маса, постелки и
пътеки.

В знак на благодарност от центъра днес връчиха на Ротари клуб благодарствени писма.

13 са потребителите в за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания в Хасково.

Дамите от Лайънс клуб "Огледало" в Плевен учредяват фонд за връчване на приз "Добро без граници" за социално
значима дейност в полза на обществото по случай 15-ия рожден ден на организацията. Това съобщиха за БТА от
клуба. За наградата може да бъде номиниран всеки, осъществил през годината успешна и вдъхновяваща
кампания, предизвикала безпрецедентна вълна от човешка съпричастност и солидарност, уточняват от
неправителствената организация.

Създаването на специална статуетка за отличието е поверено на плевенския скулптор Красимир Рангелов, автор
на десетки монументални творби у нас и в чужбина. Негови произведения са собственост на Националната
художествена галерия в София, както и на много частни колекции и галерии по света. Наградата ще бъде връчвана
всяка година по време на традиционния благотворителен бал на Лайънс клуб "Огледало" - Плевен и "цели да
показва доброто в реалния живот", посочват от организацията.

Заглавие: Ротари клуб – Хасково с дарение за центъра за деца и младежи с увреждане
Дата: 17.03.2022 17:04
Медия: Haskovo.Live

Заглавие: Награда "Добро без граници" учреди Лайънс клуб "Огледало" в Плевен
Дата: 18.03.2022 12:55
Медия: Българска телеграфна агенция

https://haskovo.live/%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8-%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1-%D1%85%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D1%81-%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B7%D0%B0-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A/
https://www.bta.bg/bg/news/bulgaria/237793-nagrada-dobro-bez-granitsi-uchredi-layans-klub-ogledalo-v-pleven


Лайънс клуб "Огледало" е основан на 15-и март 2007 г., благодарение на свободната воля и желание на двадесет
дами от Плевен като дамски клуб "Огледало", припомнят от организацията.

/РЗ/

Министърът на труда и социалната политика Георги Гьоков, заедно със заместник-министрите Иван Кръстев,
Лазар Лазаров и Жулиета Върлякова, връчиха награди "Посланик на доброто" 2021 г. на официална церемония
днес. Организатор за трета поредна година е Държавната агенция за закрила на детето. Благородната
инициатива отличи 17 личности и организации, допринесли за промяна в живота на семейства в затруднено
положение.

Впечатлен съм от примерите на извършено добро, от това как някой може да накара друг да повярва, че
добротата съществува. Има общочовешки ценности, които безусловно сме приели за добро – да подадеш навреме
ръка на тези, които имат нужда от подкрепа и не могат да се справят сами, отбеляза в приветствието си към
участниците министър Гьоков. Той поздрави всички посланици като подчерта, че да си отличен за това, че си
добър, е признание.

На церемонията министър Гьоков връча наградата "Посланик на доброто" на Фондация "За доброто", които
осигуряват стипендии за децата на хората, загубили живота си в битката с Ковид-19. В края на 2021 г.
стипендиантите на фонда са 30 деца на възраст от 3 до 17 г. Те ще получават средствата, докато навършват
пълнолетие или до завършването на средно образование.

Зам.-министър Иван Кръстев връчи награда на "Социалната чайна" във Варна. Чайната е първото работно място
за момчета и момичета, израснали без родители в социалните институции.

Ирина Илиева, която е здравен медиатор, получи отличието си от заместник-министър Лазар Лазаров. Тя работи
на терен сред ромската общност и маргинализирани семейства на територията на Община Шумен. Приоритет за
нея е майчиното здраве и децата в ранна детска възраст

"ЗД Евроинс" АД получи отличие за своята корпоративна социална отговорност към обществото на първата по рода
си церемония "Бизнес хонорис кауза" проект на вестник "24 часа". Събитието се състоя на 17 март 2022г в балната
зала на хотел "Интерконтинентал" в гр. София.

Символът на съзидателната сила и мира - жезълът кадуцей, бе връчен на Кирил Бошов, главен изпълнителен
директор на "Евроинс Иншурънс Груп"АД, от вицепремиера и министър на регионалното развитие Гроздан
Караджов.

"Спомням си думите на един достоен човек, когото познавах - Йордан Радичков: Децата са нашите ангели,
ангелите на света и сме длъжни да полагаме грижи и да ги пазим. От това какво правим днес за тях, зависи как ще
живеят утре", каза вицепремиера и министър на регионалното развитие Гроздан Караджов.

"Ние от "Еврохолд" подкрепяме различни каузи свързани с образование, здраве и околна среда. В последните
няколко години обаче решихме да инвестираме главно в каузи свързани с деца и най-вече деца в неравностойно
положение, лишени от родителски грижи. Фокусът ни е върху здравето, развитието и образованието на децата, да
имат едно по-добро бъдеще. За нас това е най-добрата инвестиция, която може да се направи за бъдещето на
обществото." сподели Кирил Бошов главен изпълнителен директор на "Евроинс Иншурънс Груп"АД.

"ЗД Евроинс" АД бе отличена със статуетка "Бизнес хонорис кауза" за благотворителните проекти и каузи, които
подкрепя. Компанията си партнира с фондации с дългогодишна история и отлична финансова отчетност. Това са
фондация "Благотворител" за реализирането на национален конкурс "Млад благотворител и програма "Постигам
по-висок успех"; фондация "Светът на Мария", чиято мисия е да подпомага трудовата и социалната интеграция на
хора с лека и умерена степен на интелектуални затруднения, както и фондация "Национален фонд Свети Никола"
за деца лишени от родителски грижи настанени в комплекси за социални услуги на територията на цялата страна.

Заглавие: Ръководството на МТСП връчи награди "Посланик на доброто" 2021 г.
Дата: 18.03.2022 09:41
Медия: Министерство на труда и социалната политика

Заглавие: Евроинс с отличие за корпоративна социална отговорност към обществото
Дата: 18.03.2022 14:30
Медия: Viasport

https://www.mlsp.government.bg/public/index.php/rkovodstvoto-na-mtsp-vrchi-nagradi-poslanik-na-dobroto-2021-g
https://www.viasport.bg/30227-%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%81-%D1%81-%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%B5-%D0%B7%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82-%D0%BA%D1%8A%D0%BC-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BE.html


"ЗД Евроинс" АД ежегодно осигурява 10-дневна почивка на море за децата, а за тези от тях с физически
увреждания се осигурява и рехабилитация.

Снимки: Велислав Николов и Йордан Симеонов

В навечерието на първа пролет ще бъде представен първият брой на младежкото списание "За хвърчащите хора".
Тази новородена младежка медия е дело на талантливи бургаски гимназисти от Творчески клуб "За хвърчащите
хора" с ръководител д-р Добрина Топалова към Център за млади таланти в Бургас и фондация "Шанс за децата и
природата на България". Богато на литература и публицистика, единственото по рода си младежко списание в
Бургас представя образа на едно творческо поколение – вгледано в себе си и чувствително към света. На
22.03.2022 г. от 18.00 часа в Актовата зала на Центъра за млади таланти авторите ще представят някои от първите
си публикации, ще споделят идеи и вълнения. Добрина Топалова: "Списанието е дело на талантливи, духовни,
търсещи млади хора, с които е удоволствие да се работи. Те имат потребност да се самоизразяват чрез словото,
съпричастност към съвремието си, вяра, че имат какво да кажат на света и воля да го сторят. Името е
красноречиво – списанието, не само е създадено от хвърчащи хора, но е предназначено "За хвърчащите хора".
Авторите му търсят себеподобни, представят ги в текстовете си, отправят думите си към такива читатели. Може би
те са много повече, отколкото си мислим, следвайки клишето за това поколение. Именно това клише е прието като
предизвикателство още на първите страници на списанието.". "Създаването на творческата група е част от
кампанията "Шанс за таланта", даваща възможност на талантливи ученици да се обучават безплатно в различни
сфери на науката и изкуството. За нас е важно да подкрепяме даровитите млади хора и да им предоставяме
възможност за изява", сподели Лилиана Славова, председател на Фондация "Шанс за децата и природата на
България" и основател на Център за млади таланти - Бургас. Кампанията бе подкрепена от Община Бургас и Дарик
Радио. 

Група ГЕОТЕХМИН получи голямата награда Business Honoris Causa за Благотворителната програма
"Българските добродетели", основана от проф. дтн инж. Цоло Вутов. Призът е в категория "Инвестиции в
качеството на живот" и бе връчен вчера вечерта на специална церемония, организирана от в. "24 часа". Елаците-
Мед АД получи награда в категория "Подкрепа за местните общности". Инициативата има за цел да отличи добрите
практики в сферата на корпоративната социална отговорност и изграждането на работодателска марка.
Наградените получиха статуетка (кадуцей – символът на съзидателната сила) и грамота.

"Благотворителна програма "Българските добродетели" беше създадена през 2018 г. по инициатива на проф. дтн
инж. Цоло Вутов и дружествата Геотехмин ООД, Елаците-Мед АД, Геострой АД и Геотрейдинг АД. Две години по-
късно в условия на пандемията от Ковид – 19, Група ГЕОТЕХМИН реши да увеличи нейния мащаб и предложи
подкрепа на пет общини – Етрополе, Мирково, Чавдар, Челопеч и Златица, за да реализираме заедно социално
значими за местното население проекти. Ремонтираме училища, болници, правим здравни кабинети, изграждаме
ново енергийно ефективно осветление. Помагаме там, където има нужда. За нас е важно не само да развиваме
своя бизнес, а регионите, където сме, да са благоустроени, да повишаваме качеството на живот и те да се развиват
заедно с нас", каза г-н Доминик Хамерс – изпълнителен директор на Геотехмин ООД след като получи наградата
от г-жа Венелина Гочева – издател на в. "24 часа". В момента по програма "Българските добродетели" Група
ГЕОТЕХМИН настанява в свои бази украински семейства, избягали от родината си, заради войната.Елаците-Мед
АД взе награда в категория "Подкрепа за местните общности" за всички социални инициативи, насочени към
местното население в общините, в които развива дейност. Отличието бе връчено от г-н Стамен Янев,
изпълнителен директор на Българска агенция за инвестиции и получено от инж. Драгомир Драганов,
изпълнителен директор на Елаците-Мед, който изказа благодарност за високото признание: "Това е
доказателство, че усилията ни в социалната сфера в региона, в който работим, са забелязани и оценени. Ще
продължим да инвестираме в социални проекти и в околна среда. Искам да Ви уверя, че това е сред нашите
приоритети.‟Ръководствата на Група ГЕОТЕХМИН и Елаците-Мед постоянно се стремят да развиват своите
програми за корпоративна социална отговорност и дарителство, чрез реализиране на проекти за повишаване
качеството на живот в общините, както и да подпомагат местните общности.

"Кампанията Business Honoris Causa стартира през март 2021 г. във вестник "24 часа", като право на участие
имаше всяка българска фирма без значение от мащаба – малка, средна или голяма. Днес е моментът, в който

Заглавие: Нова младежка медия – списание "За хвърчащите хора"
Дата: 18.03.2022 14:12
Медия: Компас

Заглавие: Група ГЕОТЕХМИН получи голямата награда Business Honoris Causa за инвестиции в качеството на
живот
Дата: 18.03.2022 13:45
Медия: Ер Нюз
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екипът на вестника отличи най-достойните работодатели с титлата Business Honoris Causa", каза Венелина
Гочева, издател на в. "24 часа".

Гости на събитието бяха вицепремиерът и министър на регионалното развитие Гроздан Караджов,
вицепремиерът Корнелия Нинова, министрите Даниел Лорер – на иновациите и растежа, Иван Иванов – на
земеделието, Александър Николов – на енергетиката и Николай Денков – на образованието и науката. На
събитието Елаците-Мед беше представено и от генералния директор "Производство" инж. Стоил Димитров.

BTL Industries, eдин от най-големите производители на медицинска техника в света, дари един от най-добрите
апарати за ултразвукова терапия на на Фондация "За Нашите Деца". Компанията се отзова светкавично бързо
на спешната нужда от качествено медицинско лечение на 3-годишно момче, настанено в Център за настаняване
от семеен тип "Детство" (наричан още Детска къща). 
Детската къща на Фондацията е място за живеене и сигурна среда за деца от 0-7 години, разделени временно
или изоставени от своите биологични родители. В нея те получават всекидневна грижа от детегледачки, като при
необходимост, към тях се присъединяват и различни специалисти от Комплекса за ранно детско развитие на
Фондацията в София – логопед, психолог, рехабилитатор. Освен тези специалисти в организацията работят 77
други професионалисти в социалната промяна – социални работници, специалисти ранно детско развитие,
медицински сестри, фамилни терапевти, фамилен консултант, кинезитерапевт, специалист ранна детска
интервенция.
Само седмица след като научи за спешната нужда от качествена апаратура за ултразвукова терапия на детенце,
пострадало от тежки изгаряния по цялото тяло и настанено в Детската къща, BTL Industries бързо организира
доставката до социалната организация. С дарението си компанията изразява загриженост и съпричастност към
децата, чиято съдба от съвсем крехка възраст е подложена на изпитания. Ултразвуковите апарати, произведени
от BTL, са с ненадминати параметри и ще подпомогнат рехабилитационния процес при лечението на момчето.
Уредът BTL Smart цялостно ще подобри структурата на епидермиса и ще предотврати възникването на инфекции.
Той ще стимулира оздравителните процеси и ще улесни движението на засегнатите от изгарянето части по тялото
на малкия герой. Предимствата на апарата са многобройни, но най-вече се откроява с модерна технология, която
не изисква мануален труд при употребата му. Той ще влезе в употреба веднага, като кинезитерапевтът на
организацията сподели, че уредът ще бъде полезен и за много други деца. "В центъра има деца с най-различни
потребности, за които широката приложимост на терапията с ултразвук ще бъде от голямо значение", коментира
д-р Кети Лазарова.
"Радваме се, че помагаме там, където има истинска нужда. Ние от BTL ценим всяка човешка съдба и сме винаги
насреща да помагаме. Историята на малкия "Батман", както го наричат от Детската къща, наистина ни трогна и
нямаше как да останем безучастни. Гарантираме за качеството на уреда и ще следим с вълнение каузите на
Фондацията", коментира Веселин Каравасилев, Производствен Директор и председател на борда на
директорите. 
BTL Industries влиза на българския пазар и по-конкретно в Пловдив преди 24 години. През това време компанията
активно разраства производството си и разкрива работни места в региона. През годините производителят на
медицинска апаратура се е включвал в редица социални инициативи. В момента компанията строи нова фабрика
в централната част на Пловдив, в която се очаква да работят 500 души. 

ИНДИВИДУАЛНО ДАРИТЕЛСТВО - (БРОЙ
НОВИНИ: 2)

Владислав Карамфилов - Въргала изпълни обещанието си и дари 5300 лева на футболен клуб Левски, съобщава
"dsport". Преди време Валди Въргала се включи в инициативата "Левски е вечен", като се ангажира със спектакъла
"Мемоарите на един Въргал", който изнесе навръх 3 март в театър "Сълза и смях".

Предварително артистът, известен с любовта си към футболния Левски, бе обещал, че по този начин ще се включи
в стартиралата преди месец инициатива "Левски е вечен". "Мемоарите на един Въргал" продължи над 3 часа и
половина, като последният половин час бе изцяло посветен в спомените му за футболния Левски. Публиката
остана очарована и на драго сърце бе изпълнила театралния салон на 3 март.

Заглавие: BTL Industries дарява последно поколение апарат за ултразвукова терапия на Фондация "За Нашите
Деца"
Дата: 18.03.2022 13:35
Медия: My PR

Заглавие: Ясен е най-големият дарител в кампанията "Левски е вечен"
Дата: 11.03.2022 21:17
Медия: Топ спорт
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От сайта обявяват, че разполагат с документа, с който фирмата на Валди Въргала е превела сумата от 5300 лева в
помощ на Левски. Когато е занесъл парите на счетоводителката на клуба, тя му е благодарила за огромния жест, а
Влади ѝ е казал: "Не, аз на вас ви благодаря, че го има Левски и съм част от него. Всичко е от сърце. Не искам да
призовавам и други хора да помагат, те сами трябва да чувстват и усещат".

По този начин Влади Въргала се явява най-големият дарител в кампанията "Левски е вечен" от стартирането ѝ
досега, се казва още в информацията.

Популярен монтанчанин с дарение за деца с увреждания

Популярният български стриймър Томас Конов направи дарение на Дневния дом за деца и младежи с умствена
изостаналост в Монтана. "През декември реших да помогна на тези деца от родния ми град и обявих кампанията.
Радвам се, че се отзоваха толкова много различи по възраст и професии хора, за което им благодаря", каза Конов.
В дарителската кампания се включили дори и непълнолетни, с помощта на родителите си. Парични средства са
постъпили и от Америка. Със събраните 2100 лева Томас Конов закупи оборудване за сензорна зала в дома. В
нея децата от дома развиват своите възприятия. На светлинното табло с животни децата се запознават с тях по
интересен начин. Светлинната водна кула сменя цветовете си, излизат балони с рибки. Текстилна сензорна
пътека и комбиниран подиум със светещ гръб включва още дарението на 28-годишния монтанчанин. От две години
бившият вратар на Вихър /Николово/ се занимава с стрийминг и един от най-успешните в страната. "Това
оборудване не можем да си го позволим да го закупим. То е изключително полезно за децата на дома. Благодаря
на Томас Конов и на всички, които са се включили в неговата инициатива, че помагат на децата в нужда от
Монтана. Дано има повече млади хора, които да са съзнателни, като Томас", каза директорката на дома Калинка
Миронова.

Домът е с капацитет 36, работи се с 38 деца. Домът за пълнолетни е с капацитет 16, поета е грижата за 18. Част от
децата са на полудневен режим – до обяд посещават учебни занятия в масови училища, следобед са в дома.
Всички са с увреждания – и деца, и възрастни, повечето от уврежданията са тежки. Заболяванията им са различни,
като сред децата най-много са с аутизъм. Специалистите работят с всеки отделно и чрез широк кръг от дейности, в
зависимост от индивидуалните нужди и потребности. Внедряването на нови методи в работата е изключително
важно.

КАМПАНИИ - (БРОЙ НОВИНИ: 33)

Започва национална кампания "Купи и Дари" в помощ на пострадалите от войната, предава БНР.
Инициативата е на Ротари клубовете в страната. Ще се набират консерви с готова за употреба храна,
дълготрайни продукти, детски пюрета и пелени, хигиенни материали, обясни Борислава Динева,
ръководител на "Ротаракт България" и ръководител на работната група на националната инициатива:

"Във всички големи градове в страната ще си партнираме с местни търговци от различни хранителни магазини и за
перилни препарати, като там ще има разположени наши кошници със знака "Купи и дари". В тези кошници ще
събирам дарения от хората, като призивът ни е всеки човек да задели една покупка от своите или да закупи по
едно нещо допълнително и да го остави в нашите кошници. Организаторите от всеки град ще имат отговорността да
събират даренията, да ги сортират, да ги описват и след това ще ги изпращят до два централни склада, които са ни
предоставени за тази кампания."

Организаторите предоставят възможност и за парични дарения. Набират се и доброволци.

Партньори в инициативата са БЧК и Центъра за бесарабски българи в България. Кампанията ще продължи до 27
март в цялата страна.

Заглавие: Популярен монтанчанин с дарение за деца с увреждания
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Медийната група и бизнес университетът стартираха дарителска кампания в помощ на цивилното
население на Украйна

Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) и Investor Media Group обединяват усилия и стартират
дарителска кампания в помощ на пострадалите цивилни от военния конфликт в Украйна и на украински бежанци,
пристигащи у нас. Кампанията стартира днес, на 11 март, и в рамките на нея всеки, който желае да подаде ръка,
може да дари храна и хуманитарни средства в сградата на бизнес университета в София до 20 март включително.

Те ще бъдат дарени на оторизираните пунктове и центрове за дарения към Столична община и Сдружението на
украинските асоциации в България "Мати Украйна", които транспортират дарения към украинските бежанци у нас
и към цивилното население в Украйна.

Хуманитарни дарения като консервирани храни, храни с дълъг срок на годност и санитарно-хигиенни средства ще
бъдат приемани в делничните дни от 7 до 19 часа до 20 март включително в сградата на ВУЗФ (София, ж.к. "Овча
купел", ул."Гусла" №1). Списък с необходимите продукти може да намерите тук и на vuzf.bg.

Всеки, който желае и има възможност, може да направи и парично дарение, с което ВУЗФ ще закупи нужните
хуманитарни помощи. Паричните дарения могат да се направят чрез банков превод към новооткритата
дарителска сметка на ВУЗФ в "Тексим банк": Висше училище по застраховане и финанси, IBAN: BG46 TEXI 9545
1005 4536 04.

Дарителската инициатива на ВУЗФ и Investor Media Group е първата стъпка от цялостната кампания, която
медийната група и бизнес университетът планират в помощ на бягащите от войната в Украйна. Тя е и част от
успешните социално и общественозначими каузи, зад които образователната институция и медийната компания
застават за подобряването на качеството на живот.

Актуална информация как и с какво може да помогнете, ще откриете на страницата и в социалните мрежи на
ВУЗФ. Отчети за събраните, закупени и дарени средства ще бъдат публикувани след всяко дарение на страницата
на ВУЗФ.

Ако бягате от война с една раница на гърба си, в нея вероятно няма да има много място за книги. Това е в сила за
много украински майки, търсещи спасение за себе си и децата си от войната, която Русия започна срещу страната
им.

Но за децата, избягали от войната, е важно да си припомнят, че доброто все пак може да побеждава. Това
убеждение стои зад решението на украинската издателка и писателка Христя Венгринюк да предостави безплатно
детски книги от своето издателство за публикуване в България.

Искаме децата да не бъдат откъснати, да не живеят само с тази война. Да могат да държат в ръцете си украинска
книга с хубави илюстрации. Христя Венгринюк

"Ние искаме нашите деца да могат да четат книги на своя език", каза тя пред Свободна Европа. "Искаме децата да
не бъдат откъснати, да не живеят само с тази война. Да могат да държат в ръцете си украинска книга с хубави
илюстрации. Затова изпращаме най-добрите книги, които имаме."

Христя Венгринюк сега е в родната си Украйна, където помага като доброволец. В нейния град не се водят бойни
действия, но в него има десетки хиляди бежанци от Източна Украйна и от столицата Киев, които имат нужда от
помощ. Освен това тя събира дарения за хората от районите, където се водят военни действия и за тези, които
отбраняват Украйна.

Затова в България кампанията за събиране на пари за издаването на книгите е организирана от издателката
Десислава Алексиева.

"Децата имат нужда от утеха. Имат нужда от уверение, че както в света на книгите, доброто винаги побеждава", каза
тя пред Свободна Европа. "Те идват от място, където в рамките на един ден ужасът се превърна в ежедневие. И
имат нужда да усещат нормалност, а книгите и четенето са част от тази нормалност."

Украйна
Дата: 11.03.2022 15:02
Медия: Телевизия Блумбърг
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Засега целта е да бъдат издадени пет заглавия в по 500 екземпляра. Тези книги ще бъдат раздадени на
центровете, които предоставят помощи за бежанците, както и на библиотеките в населените места, където има
концентрация на хора, пристигащи от Украйна.

Освен това книгите, предоставени от Христя Венгринюк са озвучени и достъпни безплатно на сайта на FOX book
café под формата на аудиокниги. Това е възможно благодарение на Олга Сорока, преподавателка в Софийския
университет, която ги озвучава.

Христя Венгринюк се надява книгите на издателството ѝ да достигнат до възможно най-много украински деца в
България.

"Много хора бягат с по една малка раница и няма как да вземат [книги със себе си]", каза тя. "Нашите деца идват в
България, но не разбират български и не могат да четат български книги. Могат да намерят малко книги на руски
език, но нашите деца да могат да четат книги на своя език, да имат контакт с украинската книга."

Тя отбелязва, че от много страни - Италия, Полша, Литва - се свързват с нейното детско издателство "Черни овце"
(Чорні вівці) и искат да купят книги на украински за деца. Но на България тя е решила да предостави правата за
издаването им безплатно.

Самата Венгринюк дълго е живяла и работила в България, откъдето е мъжът ѝ. Говори свободно български,
превежда от български език и казва, че смята страната за своя втора родина.

Засега обаче е решила да остане в Украйна и да помага с каквото може там. Живее в Чернивци - град с население
около 260 000 души, разположен близо до границите с Румъния и Молдова. В този град по думите ѝ има поне 33
000 бежанци от районите в Украйна, където се водят военни действия.

Ако имаш 33 000 души, които са без дом, които нямат вече семейства, чиито роднини са убити - не можеш да
объркаш какво се случва.

"Ако имаш 33 000 души, които са без дом, които нямат вече семейства, чиито роднини са убити - не можеш да
объркаш какво се случва", казва Венгринюк.

Венгринюк работи като доброволка в града си и помага със събирането на пари за помощ за нападнатите от Русия
градове в Украйна и за защитниците им.

"Днес например търся пластини за бронежилетки. Това струва много пари, но благодарение на хората, които
помагат, успяваме да купуваме, макар и не много", казва тя. "Преди два дни успяхме да купим 20 бронежилетки.
Това е много малко, но няма наличност никъде."

"Оставаме тук и помагаме с каквото можем", добавя 34-годишната издателка и писателка.

Тя отбелязва, че вижда сред някои хора в България колебания за това, което се случва в Украйна и отдава това на
руската дезинформация. Затова всяка вечер разказва на български език какво се случва в страната ѝ в профилите
си в социалните мрежи, за да достигне информацията до българските ѝ приятели.

"Ние искаме само мир и демокрация", казва тя. "Ще правим всичко, което можем, за да разберат хората, че ние
сме мирна страна и искаме само да бъдем свободни и щастливи."

Аудиокниги за деца на украински език са достъпни на сайта на FOX book café.

Информация за кампанията за набиране на средства за издаването на книгите и дарителската сметка можете да
намерите тук.

БЧК-Ловеч, започва дарителска кампания за набиране на хранителни продукти за украинските граждани, тъй като
нуждата нараства. Това съобщи директорът на секретариата на областния съвет на БЧК в Ловеч Цветомира
Георгиева на пресконференция след заседание на областния съвет по сигурност, свикано от областния управител
Виктор Стойчев.

Тя се обърна за съдействие за транспорт към местни превозвачески фирми. Апелира и към фирмите
производители на трайни храни да се включат в дарителската кампания, като предоставят продукти, особено за
настанените в частни домове. А всеки, който желае, може да помогне с дрехи и хигиенни материали.

Георгиева посочи още, че до момента БЧК в Ловеч има 38 дарители, сред които общинските администрации на
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Ябланица, Летница и Троян, навсякъде в общинските центрове са открити и събирателни пунктове. Отделно днес е
пристигнало дарение от софийското село Елешница.

На заседанието е станало известно, че според обобщената справка на областната дирекция на МВР към 9:00 часа
вчера в областта са пристигнали 248 украински граждани, от които 188 са настанени в туристически бази и 56 - на
частни адреси, съобщиха от областната администрация. В община Троян са настанени още трима, които ще се
регистрират днес.

Стойчев посочи, че на този етап настанените в област Ловеч украинци не подават заявления за регистрация като
чужденец с временна закрила. По информация на БЧК част от настанените в туристически бази имат решение да
напуснат България.

На този етап няма и заявления за прием на украински деца и ученици в детски градини и училища в областта,
заяви началникът на Регионалното управление на образованието (РУО) в Ловеч Еленко Начев.

Маруся Върбанчева от Регионалната здравна инспекция (РЗИ) в Ловеч посочи, че за всички пристигнали в
България украински граждани е осигурена здравна грижа, както и безплатни тестове за COVID-19.

Виктор Стойчев обяви, че на следващото заседание на съвета по сигурността ще се обсъдят колективните средства
за защита на територията на област Ловеч.

/ПП/

Национална инициатива "Купи и Дари" в помощ на пострадалите от войната, обединява "Ротари", "Ротаракт" и
"Интеракт" клубовете в България. Тазгодишното издание на инициативата ще се проведе от 11 до 27 март в
много от градовете на територията на България.

Всичките 90 Ротари клубове, 29 Ротаракт клубове и 42 Интеракт клубове в България се обединяват около каузата
за подпомагане на пострадалите семейства от военния конфликт в Украйна, дошли да пребивават на
територията на нашата страна.

"Ротари Интернешънъл" е сред трите най-големи организации в света, като има почти 1.5 млн членове
ротарианци, ротарактори и интерактори, а действията им се разпростират в 7 зони на фокус. "Една от тези зони на
фокус е "Мир и предотвратяване на конфликти"", каза Борислава Динева, Дистриктен Ротаракт Представител за
2021-2022 година и паст-президент на "Ротаракт клуб Дупница".

По думите й, още в началото на конфликта много членове на организацията са отворили домовете си за бежанци,
но понеже много от тях се затрудняват се е появила инициативата "Купи и дари".

"Нашите членове в клубовете ще приканват клиентите в магазините да заделят поне една покупка от своите, или
да закупят нещо допълнително, да го оставят това нещо в нашите кошници, които ще бъдат разположени след
касовата зона на нашите партньорски магазини", поясни Динева.

Тя каза още, че даренията ще бъдат осчетоводявани, след което първо ще задоволяват нуждите на бежанците в
съответния град, а останалите помощи ще се изпращат към Черноморието, където има най-голям наплив от
бежанци.

Кампанията ще стартира в различните градове по различно време, но в рамките на периода 11 до 27 март, като
ще има възможност за удължаване спрямо ситуацията, която е много динамична.

Лина Маймарова, президент на "Ротари клуб Горна Баня" добави, че кампанията е на национално ниво, като за
много кратко време е трябвало да се организира и логистира.

""Купи, дари, предай нататък" - това са важните компоненти и елементи, компонентите, които ни събират", каза
Маймарова. По думите на Динева, кампанията "Купи и дари" се провежда за 16-и път, като е започнала от град
Русе и обикновено се е провеждала около коледните и великденските празници, но сега се организира
инцидентно.

"Тези проекти дават неописуемо чувство на щастие в нас, когато знам, че аз лично съм си дала няколко часа от
времето, или в къщи съм приела някого, или пък съм направила нещо друго и съм накарала някой да се чувства
по-добре, и да диша малко по-леко", сподели Динева.

"Да служиш и да бъдеш доброволец, това е личен избор. За мен лично, това е следващото ниво в моята

Заглавие: Национална инициатива "Купи и Дари" помага на пострадалите от войната в Украйна
Дата: 11.03.2022 18:20
Медия: Радио София

https://bnr.bg/sofia/post/101614561/nacionalna-iniciativa-kupi-i-dari-pomaga-na-postradalite-ot-voinata-v-ukraina


завършеност", каза Маймарова и допълни, че хората имат нужда от помощ точно сега.

Още подробности можете да чуете в звуковия файл.

Няма повишен поток от украински граждани на ГКПП Капитан Андреево

Днес бе първото официално заседание на Кризисния областен център в Хасково, който координира и съдейства
за организацията по приемането на бягащи от войната граждани на Украйна.

Организацията и взаимодействието между различните институции обаче е в ход откакто започна войната,
коментира на пресконференция областният управител на Хасково Катя Панева, която ръководи проведеното по-
рано заседание. Тя поясни, че структурата се сформира, след решение от вчера на Министерски съвет, с което се
правят допълнения в Националния план за действие в кризисни ситуации.

Кризисният областен център е съставен от представители на областните структури на МВР, група "Миграция",
ДАНС, Гранична полиция, Пожарна безопасност и защита на населението (ПБЗН), Регионална здравна инспекция
(РЗИ), Регионално управление на образованието (РУО), Български червен кръст (БЧК), представители на
общините.

Областна администрация ще координира и съдейства за по-бързата комуникация между отделните институции,
обясни областният управител Катя Панева. Тя допълни още, че към момента има възможност за настаняване на
30 украински семейства в частни домове и около 100 по хотели.

Към днешна дата на територията на област Хасково има 53 граждани на Украйна, настанени в хотели, както и 49,
настанени на частни адреси. Имаме информация за регистрираните украинци на територията на област Хасково.
Те имат възможност да подадат молба за международна закрила до МВР или Държавна агенция за бежанците,
посочи Милена Стамболиева, началник на областната структура на агенция "Миграция". След като получат статут
за временна защита, се получава документ за личен номер на чужденец (ЛНЧ), придобиват права на бежанци,
съответно, децата на тези хора могат да посещават детска градина, училище, да им се търси работа. 4 деца на
украински граждани са приети на училище в Хасково.

На сайта на РУО е публикувана информация за всяка стъпка, която трябва да следват родителите, желаещи
децата им да постъпят на училище или детска градина, акцентира директорът на РУО Веселина Павлитова.

В административната сграда на БЧК – Хасково продължава дарителската кампания, всеки ден от 9 до 18:00 часа.
Имаме близо 90 индивидуални дарители и 5 фирми. Кампанията е успешна. Благодаря на всички за съчувствието
към украинските граждани, сподели директорът на БЧК - Хасково Минка Мечеринкова.

Началникът на ПБЗН – Хасково Николай Вълчев обясни защо при обявяването на списъка с колективните
средства за защита или т. нар. скривалища не фигурираха такива на територията на област Хасково. Оповестените
в страната скривалища са 4 категории. Към момента налични в списъка са само тези, годни за незабавна
експлоатация. Тези на територията на област Хасково, попадат в 3-та категория, като се нуждаят от ремонт.
Конструкциите им са годни. Освен това всички стоманобетони сгради, които мазета, стават за бомбоубежища,
поясни Вълчев.

Няма повишен поток от украински граждани на ГКПП Капитан Андреево, обясни в края на заседанието Георги
Фучеджиев, от Гранично полицейско управление – Свиленград.

"България е изправена пред безпрецедентна ситуация както от гледна точка на правото, така и от гледна точка на
броя пристигащи хора. Без живото гражданско общество, организациите, които работят на терен и БЧК, България
нямаше да се справи", това заяви Красимира Величкова, която е част от оперативната координационна група за
настаняване на бежанци.

Заглавие: Първо заседание на Кризисния областен център за бежанците от Украйна
Дата: 11.03.2022 20:12
Медия: Старият мост

Заглавие: Красимира Величкова: От утре тръгва национална гореща линия на украински (ВИДЕО)
Дата: 12.03.2022 10:33
Медия: Телевизия Евроком

https://stmost.info/obshtestvo/obshtestvo/8221-parvo-zasedanie-na-krizisniya-oblasten-tzentar-za-bezhantzite-ot-ukraina.html
https://eurocom.bg/new/krasimira-velichkova-ot-utre-trgva-natsionalna-goreshcha-liniya-na-ukrainski-video


"От първия ден на кризата ние сме в пряка връзка с гражданските оргранизации, които са на терен, за да
приемаме идентифицираните от тях проблеми", доптълни тя.

"Официалният сайт, който беше пуснат преди два дни е на четири езика и съдържа пълната информация, чрез
която пристигащите от Украйна могат да се ориентират за правата си, за възможности за настаняване", каза
Величкова.

"От утре тръгва национална гореща линия на украински", подчерта тя.

Обществен дарителски фонд (ОДФ) - Сливен, започна информационна кампания на украински език за правата,
които придобиват бежанците от Украйна с получаване на "статут на временна защита", съобщиха от
организацията.

Кампанията се осъществява с помощта на жени от Украйна, които са в Сливен. Чрез социалните медии те ще
разпространяват информацията до своите сънародници в България и до тези, които са се насочили към страната.

От ОДФ разпространиха имейла на организацията - odf.sliven@gmail.com, за хора, които желаят да помогнат на
пребиваващите в Сливен бежанци от Украйна. От Фонда осигуряват и безплатна стоматологична помощ за
бежанците; направили са контакт с хора и фирми, които са поели ангажимент за подслон, храна и възможност за
работа.

/ПП/

Центърът за майки и деца, бягащи от войната, създаден преди дни в Перник, прие първите украински бежанци.
Тук вече са настанени 12 жени и деца. Центърът има готовност да подслони още 15, до дни се очаква да
приключат ремонтните дейности в цялата сграда. Инициативата е на фондация "Гората.бг" . Центърът носи името
"Прегръдки от България" и ще може да приеме 60 - 70 души.

Сградата е собственост на създателя на фондацята Никола Рахнев. Жилищната й площ е 789 кв. м, има 800 кв.м
двор. Десетки хора се стекоха да помогнат, разказа пред БТА Рахнев. Граждани и фирми са предоставили
безплатно труд, строителни материали, обзавеждане. Хората носят домашно направени пици, баници, други
храни, всеки помага, с каквото може, сподели още Рахнев.
Най-малкият бежанец - бебето Максим, което е бесарабски българин, е посрещнало първия си рожден ден в
Перник. Непознати хора му подариха три торти за рождения ден, направиха ни много щастливи,разказа леля му
Альона Димитрова. По думите й след кошмара в Украйна, те са се озовали в един рай в Перник. Влад Борисов,
също бесабарабски българин сподели, че такава отзивчивост в Украйна не е виждал. На гостоприемството на
българите се радва и украинската котка Пухчо.

"Съпричастността е изключително висока. Щастлив съм, че България е такава прекрасна страна и хората са
толкова добри и съпричастни", каза Рахнев.

Репортер и оператор - Елка Робева

Монтаж – Кристиян Пандев

Заглавие: Общественият дарителски фонд в Сливен започна информационна кампания на украински език за
правата на бежанците
Дата: 12.03.2022 10:33
Медия: Българска телеграфна агенция

Заглавие: Центърът в Перник за майки и деца, бягащи от войната, прие първите бежанци
Дата: 12.03.2022 13:52
Медия: Българска телеграфна агенция

Заглавие: Светило в медицината, Фондация "За доброто" и Социална чайна са част от посланиците на доброто
на ДАЗД за 2021 г.
Дата: 12.03.2022 14:01
Медия: Агенция "КРОСС"

https://www.bta.bg/bg/news/bulgaria/234646-obshtestveniyat-daritelski-fond-v-sliven-zapochna-informatsionna-kampaniya-na-uk
https://www.bta.bg/bg/videos/13432
https://www.cross.bg/dobroto-fondatziya-hora-1686568.html


/КРОСС/ За трета поредна година Държавната агенция за закрила на детето ще отличи примери на хора с големи
сърца, които по различен начин са помогнали, подали са ръка и дори са рискували собствения си живот, за да
накарат някое дете и семейството му, отново да повярват, че добротата съществува.

Подадената ръка в точния момент променя човешки съдби, показва правилния път и дава надежда, че доброто
предстои. Това прави посланикът на доброто за 2021 г. - "Социалната чайна" във Варна - местенце, където може
да изпиете чаша чай или лимонада, поднесени от момчета и момичета, израснали без родители, в социалните
институции. Чайната е място, където младите хора с ограничен достъп до пазара на труда да получат своята първа
работа. "Социалната чайна" във Варна е причина за много усмивки, както на клиентите си, така и на всички
момичета и момчета, на които е подадена ръка, точно когато най-много им е трябвала.

Медицината е най-хуманната професия. Лекарите са призвани да помагат. Но сред тях има такива, който освен
доказани професионалисти, са и огромни сърца. Най-често тези доктори се грижат именно за най-малките
пациенти. Да спечелиш доверието на детето и то, когато е изплашено и има нужда от помощ, е изключително
сложна задача. За посланикът на доброто доц. Дончо Дончев обаче това се оказва много лесно. Д-р Дончев е УНГ
специалист във ВМА - един от най-обичаните лекари от децата. На стотици от тях е помогнал да чуват. "Ние сме
тези деца, които научихте да чуват света, показахте ни какво означава звук, и че няма нищо по-хубаво от това да
чуеш думите "аз съм тук". Имате супер сила, която в ръцете и сърцето ви се е скрила" - това пишат малките
пациенти на ВМА в едно от многото си писма до доц. Дончев и екипа му. Днес благодарните му пациенти са стотици
деца, които са чули думите "обичам те", и които тепърва заедно със своите връстници ще откриват света.

Фондация "За доброто" вече е и посланик на доброто. Осем изключителни дами разбиват на пух и прах мнението,
че жените са слабия пол. Кремена, Свилена, Димитрина, Полина, Мариела, Ваня, Жана и Надежда намират сили
и време и в забързаното си ежедневие наравно с другите ангажименти създават Фондация "За доброто".
Реализират редица проекти - "Светулка", "Приказка за оздравяване" и още много други с единствената цел -
децата да са щастливи и да се чувстват добре. Фондация "За доброто" организира и кампания и успяват да осигурят
стипендии за децата на лекари и учители, които загубиха битката с COVID-19. В края на 2021 г. стипендиантите на
фонда са 30 деца на възраст от 3 до 17 г. Фондация "За доброто" към момента организира и кампания в помощ на
украинските граждани, които влизат на територията на България.

"Искам да благодаря на всички посланици на доброто за това, че са светъл лъч, надежда и топлина, от която точно
днес имаме толкова голяма нужда. В Държавната агенция за закрила на детето събрахме стотици истории за
хора, помогнали на дете, на семейства с деца и променили съдбата им. За пореден път се убеждавам, че добрите
хора в България са много. Нашите посланици на доброто са примера, че заедно ще се справим с всичко, защото
доброто побеждава злото и хората оцеляваме, когато си помагаме", това каза председателят на ДАЗД д-р
Елеонора Лилова.

Дарените дрехи трябва да са запазени или нови, а храните опаковани и в срок на годност

Националната галерия откри дарителски пункт за събиране на помощи за бягащите от войната в Украйна.

Радослав и Теодора са сред първите дарители в Музея за съвременно изкуство.

"Дарихме различни видове храни, които предварително бяхме закупили по списък. Това е един от начините, по
които ние можем да помогнем и си даваме сметка, че множество малки усилия могат да доведат до голям
резултат", обяснява Радослав Механджийски.

Техният пример последваха и много други.

Най-важното изискване за даренията на дрехи е да бъдат нови и запазени, а за хранителните и санитарни
продукти – да са опаковани и в срок на годност.

"Най-естественото нещо е да помогнем в този момент. Закуски, детски неща – бельо, обувки, маратонки, всичко е
необходимо. Нови неща, които бихте облекли на вашето дете. Също и детски играчки. При нас има място да се
дарява и храна и играчки за животни, защото голяма част от хората пътуват с домашните си любимци. Всяка помощ
е нужна и е важна", казва Мариела Маламатенова от Националната художествена галерия.

Дарителската акция на Националната галерия за нуждаещите се бежанци ще продължи до неделя.

Заглавие: Дарителски пункт в помощ на бежанците от Украйна в Националната галерия
Дата: 12.03.2022 18:12
Медия: БТВ Новините

https://btvnovinite.bg/bulgaria/daritelski-punkt-v-pomosht-na-bezhancite-ot-ukrajna-v-nacionalnata-galerija.html


"Знаете ли къде е центърът за бежанци?" - млада жена се оглежда на излизане от метростанция "Александър
Теодоров Балан" в София.
"Елате, и ние сме натам" - махват й с ръка две забързани жени.

Всички те отиват като доброволки в ситуационния център в сградата на "СофтУни" на бул. "Александър Малинов"
78 - станал известен и като центъра в "Младост" по името на квартала. Той започва работа няколко дни след
началото на войната и е създаден от организацията "Отворени врати за Украйна" и фондация "За доброто".

На паркинга пред центъра спират коли и бусове, мъже чевръсто вадят кашони и торби с храни и дрехи, денкове с
палатки, спални чували... "Стига с тези палатки, не се търсят", упътва ги Краси, който сортира даренията. На входа
първо се минава през рецепцията, където записват новодошлите бежанки и доброволците от София.

Над 90 % от бежанците от Украйна са жени с деца. Някои пристигат с по 4, 5, 6 дори 7 деца. Освен своите, те водят
и децата на свои близки и приятели, останали в Украйна, заради болни или възрастни родители. Затова в центъра
има детски сектор с играчки и жени, които се занимават с децата.

Като доброволци работят дори мениджъри на големи компании

Ситуационният център "Отворени врати" в "Младост" събира и разпределя дарения, организира доброволци,
урежда и подслон на стотици бежанци на база заявените при тях жилища, не само в София и се занимава с
всякакви въпроси, които имат бягащите от войната и стигнали до България. Всеки ден организаторите правят отчет
в социалните мрежи и обявявят конктретните нужди.

"При нас работят като доброволци и хора, които са на много високи позиции. Имаме жена, изпълнителен директор
на международна компания с бизнес в 17 държави. Дойде една сутрин и започна да се грижи за децата в детския
ни център. Идват HR-и на световни компании, адвокати... и те помагат редом с всички", изрежда Кремена Кунева
от фондация "За доброто" желанието на хората да помогнат както могат.

Екипът й трябва да преценява и къде е най-подходящо за майка с три деца, къде - за семейство с мъж. "Повечето
предлагащи подслон предпочитат да няма мъж, затова скоро пратихме такова семейство в Ботевград, където
нямаше такова изискване", обяснява тя.

Към екипа на центъра са се присъединили и бесарабски българки, латвийка, украинки. До вчера и те са били в
беда, а днес вече гледат деца, сортират храни и дрехи... "В нова страна ние трябва да работим, защото не е хубаво
да седим и да чакаме", казва на български Диана. Тя е бесарабска българка от Одеса, следва IV курс икономика,
"оставаше ми половин година да завърша".

Да се спасиш от войната става само с подкрепата на добри хора

В разговорите в центъра най-често можеге да чуите историите как всеки е стигнал до тук и кой му е помогнал.
Диана с нейна приятелса стигнали до Молдова, "там ни срещнаха добри другари на чичо ми, а в Румъния ни взеха
български доброволци в колата си до София", накратко изрежда тя.

Ива е с българско гражданство, омъжена е за украинец и от 15 години живее в Киев. Семейството с две дъщери
стигнало до границата с Румъния и таткото се върнал, за да защитава града.

На границата при град Чернивци трябваше да вървим 5 км пеша с багажа, но дойдоха едни дребни румънски
доброволци, 16-17-годишни, грабнаха тежките куфари и те ги носиха, благодарна е Ива. После ги поела румънката
Анжела, а от Букурещ с колата на приятели българи пристигнали на 8 март в София. 
"Сега идвам в центъра с децата, те са на 16 и 20 години, и ще помагаме", обяснява тя. Със съпруга си имат своя
фирма - "много успешен бизнес, но сега всичко това няма значение". В Киев са живели в "къща в частен квартал,
все още не е съборена".

Сега са в центъра за бежанци в "Младост", защото и на нея са помогнали непознати хора и чувства нужда и тя да
помогне на непознати в беда.

Във всички разкази на бежанките за пътуването им неизменно присъстват "приятел" и непознати добри хора -
доброволци.

А на руските танкове бяха вързани куфари

При бягството от Киев Ива и семейството й се скрили с приятели в къща в село до град Буча, завзето от руснаците.
"Ходеха по къщите да искат храна. Приятел разказа, че стоели на вратата му с наведени глави, защото ги било
срам за нахлуването в Украйна, но казвали, че така им било заповядано. Руски танкове и бетеери минаваха на 30
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м от къщата ни. На танковете отгоре се виждаха вързани празни куфари. Пълнят ги със заграбени от къщите и
магазините шуби, електроуреди, миксери", разказва Ива.

Не спестява и критика към българското посолство в Киев, което било много неорганизирано. "Турското посолство
помогна на много българи да се качат на влака и на автобуси към границата, но първо уреждаха своите граждани",
твърди Ива.

Рускоговорящата Ира седи с 4-годишната си дъщеря в приемната на центъра. Тя е от град Бердянск, окупиран от
руснаците. Казва, че напуснала Украйна в деня преди началото на войната. "Усетих, че ще започне и тръгнахме с
кола на запад". Ира работи в дигитална маркетинг агенция. От центъра в "Младост" са й уредили жилище, за което
тя казва, че ще си плаща тока, водата и парното. Сега води дъщеря си Милана в детския кът тук, за да си играе, а тя
самата работи като доброволка.

"Центр за дитячi посмiшки" подарява спокойствие

Детският кът в центъра дава на украинските деца спокойствие, като им осигурява почасова грижа - занимания,
игри, психологическа подкрепа и дори образователна дейност. Наречен е на украински -"Центр за дитячi
посмiшки" (Център за детски усмивки). Две момичета, Валерия и Диана, покриват 12-часов график в занималнята,
а и дежурят допълнително когато е необходимо.

Центърът събира детски дрехи, памперси, храни - пюрета и каши, хигиенни детски консумативи, играчки, бебешки
колички, легла, бебешки гърнета, вани, спално детско бельо, витамини и хранителни добавки, сгъваеми кошари,
столчета за кола и още много други. Най-търсена е пакетираната храна - на първо място се появява нуждата от
бебешки каши, детска храна, дрешки и пособия. 
Как се появи доброволческият център за бежанци в "Младост"

Стотици бежанки с деца вече са настанени в жилища чрез ситуационния център. Идеята за създаването му е на
Андрей Николов, украински гражданин, който от години ръководи ИТ - компания в София. Той е основният
конкурент в бизнеса на "СофтУни", но именно те му предложили да ползва техните обширни зали - над 3000 кв.м,
за да реализира центъра. В него сега има отделен хуманитарен сектор, където са складирани детски дрехи, храни,
памперси, играчки "После завзехме и долния етаж, който също е толкова голям. "СофтУни отвориха вратите си
абсолютно безвъзмездно и на този етап не желаят да плащаме режийните", казва Кремена Кунева от фондация
"За доброто", чиято мисия е подобряване на детското здравеопазване, но с началото на войната решават да
работят и за бежанците и избират да партнират с Николов.

Всеки ден е различно, никой не знае колко бежанци ще пристигнат утре. "България много помага на украинците.
Много сме й благодарни на България", усмихнато казва 20-годишната Диана от Одеса.

Отвън спира поредният бус. Мъж започва чевръсто да вади огромни торби. "Пак палатки", реагира Краси и започва
да описва дарението.

Информация за нуждите на центъра може да следите в тези страници: "Ситуационен център "Отворени врати" и
Фондация "За доброто"

Вследствие на травмите 17-годишната девойка загуби едната си ръка

Хиляди доброволци се обединиха в благотворителна инициатива, за да помогнат за лечението на 17-годишното
момиче от Цар Калоян, което беше малтретирано и подпалено от свой братовчед, съобщава БНТ. То беше
настанено в русенска болница с множество травми и 1/3 изгаряния по тялото.

Кампанията за набиране на средства е по инициатива на Българския червен кръст в Разград.

Трагедията се разигра на 16 ноември миналата година. 25-годишният Ниязи Якуб нападна и запали братовчедка
си. Вследствие на травмите 17-годишното момиче загуби едната си ръка. Две седмици по-късно нейни приятели,
съученици и учители започнаха благотворителна акция за събиране на средства за последвалото лечение.

"Включиха се граждани, фирми, отрганизации, магазини. Благодарение на тяхната човещина успяха децата да
съберат тази сума над 10 000 лв, която ще подпомогне лечението на нашата ученичка", обясни Нели Тодорова -
директор СУ "Христо Ботев" - гр. Цар Калоян.

Лечението на пострадалото момиче ще е продължително и ще се наложи да бъдат поставяни последователно две
различни протези.
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"Вече са преведени парите, надяваме се, че те ще бъдат използвани, когато е нужно", каза д-р Милена Кехайова,
директор на БЧК-Разград.

Семейството е заминало да живее в Германия, където бащата на момичето работеше преди инцидента. Планират
там да продължи лечението на пострадалото момиче.

След като влезе в страната, бежанецът от Украйна трябвало да получи статут, ако иска, който се издавал в
полицията, обясни пред NOVA Красимира Величкова, която е в кризисния щаб във връзка с войната в Украйна. Тя
обясни, че досега 50 човека са поискали статут на международна закрила, който бил различен от статута на
временна закрила. Хората, които влизали у нас, можели да се информират за своите права на сайт на четири
езика. Имало и телефонна линия на украински.

Много е важно, когато държавата плаща да има механизм за проверка, обясни тя, попитана нямали да се дават
средства и на доброволците.

Правило се всичко възможно на граничните пунктове на Дуранкулак и Русе системата да заработи, правило се
пренаписване на софтуера.

За Русе имало организация, когато в Румъния хора заяват, че ще имат нужда от транспортиране. Когато се знаело
предварително, се правела организация. 150-те граждани, които в събота се оплакаха, че никой не ги е посрещнал
в Русе, искали да минат транзит, а в момента нашата държава не организирала транзитен транспорт.

Прави се реорганизация, защото е засилен трафика с влаковете по директната линия Букурещ-Русе.

В детските градини и училища можело да подават документи без да имат статут. Няма дете, което да е тръгнало на
училище или детска градина, но поради други детайли, обясни тя.

Красимира Величкова каза, че първоначално идеята била да се погрижат за настаняването. Мислелоло се
ежедневно какви мерки да бъдат взети.

Прави се всичко възможно, ние може да не реагираме на индивидуалните случаи, опитът е в момента да се
създаде система, каза Красимира Величкова.

Когато ставало въпрос за специализирани професии не можело да се избегнат дипломите. Това каза тя по повод
думите на стоматоложка от Пловид, която исакала да наеме украинска дентална сестра, а не можела да сключи
никакъв догоовр с нея.

Нямаме информация колко са започнали работа, каза още Величкова. Хората обаче можели да започнат веднага,
ако не става дума за специализирани професии.

Обастният управител на Русе Анатоли Станев каза, че засега имало само транзитно преминаващи. Около 30 хил
украински граждани били преминали през ГКПП Дунав мост, само 50 от тях били поискали статут.

Подменихме кувьозите в 22 болници в страната, сега работим за закупуването на планинска линейка. Искаме да
използваме човешката енергия за добро. Така се случва промяната.

Това заяви пред БГНЕС Лазар Радков, създател на инициативата "Капачки за бъдеще".

Капачките са чиста суровина, лесно се събират, процесът по преработка не е труден, много по-лесно е да
ангажираш повече хора да ги събират.

Заглавие: Красимира Величкова от Кризисния щаб: Украинците, които влизат у нас, може да се информират от
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"Всеки събира капачки навсякъде. Училища, работни места, детски градини, дори затвори. Капачките се събират и
се извозват до някой рециклатор, плаща ги самата кампания, а парите отиват за купуване на кувьози, линейки,
медицинска техника. Купуваме ги от търговци и вносители. Търговците ни дават по-ниски цени, защото сме
благотворителна организация", заяви Радков.

"От началото на 2020 г. няма болница, в която най-новият кувьоз да е от миналия век. 2020 година дарихме още
няколко вида апаратура на 14 болници в 14 града, а 2021 година дарихме първата детска неонатална линейка
извън София в българското здравеопазване. Следващата стъпка – работим за планинска линейка за
спасителните формирования. Искаме да разработим още доброволчеството, да организираме почиствания, да
правим кампании за залесяване, искаме да използваме тази социална енергия. Представете си 100 000 души да
правят по едно малко добро нещо, ето така се случва промяната – когато много хора правят добри дела всеки
ден", категоричен е Лазар.

Освен капачки, кампанията сега се фокусира и върху пластмасовите бутилки. Призивът е – мачкайте и събирайте.
Тъй като бутилките са обемни, Лазар и съмишлениците му са насочили вниманието си към месечни кампании за
събиране на пластмасата. Очакват още с първите пролетни дни да обявят и как точно ще се случва това.

Фокусирали са се и върху целта най-после в България да има специални планински линейки.

"Ние нямаме нито медицински, нито спасителни хеликоптери. При спасителните операции има случаи, където
няма възможност да летят спасителни хеликоптери. Тогава участват линейките. Купува се джип, той се преправя,
поръчва се оборудване. Докато нямаме хеликоптери, ще разчитаме на модифицирани линейки. Това е
бюджетният ни вариант", обясни Радков.

"Капачки за бъдеще" имат над 600 доброволни пункта в над 200 населени места в България. Хората могат да ги
намерят във Фейсбук страницата на кампанията, където всичко се случва с доброволен труд.

"Ние сме една от малкото кампании, където нещата се случват със 100% доброволчески труд. Правим го заради
идеята. Има хора, които даряват за каузата. Имаме благотворителни календари и шалчета, като разходите от тях
отиват за каузата", спомена Радков.

Хонорар няма, а всички пари от капачки и дарения отиват за закупуване на медицинска апаратура.

"Има много силна тенденция в положителна посока. Хората виждат, че нещата се случват и са прозрачни.
Публикуваме отчети и всичко, което сме направили. Каузите са се доказали с полезността си. Хората могат да ги
подкрепят. Няма хонорар. 100% от парите отиват за каузата. 1/3 от средствата за дарение идват от директни
дарения на физически лица и фирми", заяви още Радков и отбеляза, че всяка година над 1 милион души даряват
капачки.

Спънки от страна на бюрократичната машина не е имало, но той отбеляза, че съществува немарливост в
институциите.

"Не е имало умишлени спънки от страна на институциите, а по-скоро неволни спънки от институциите, които не са
си вършили работата. Искахме една информация от Министерството на здравеопазването, къде, какви кувьози
има, за да знам какво да даряваме, а те не искаха да ни дадат повече информация. Граждани, институции, НПО
сектор, всички трябва да работим заедно", призова в заключение Лазар Радков. /БГНЕС

"Доброто е заразно, доброто е лавина и аз като съм започнала вече, не мога да спра, колкото и да съм изморена.
Не правя никакви чудеса от храброст. Единственото нещо, което правя, е да отделям от времето си и да
занимавам всичките си приятели."

Думите са на Тея Денолюбова, която вече 19-ти ден е загърбила работата и ежедневието си, за да се посвети се
на координацията на помощи за бежанците от Украйна у нас.

В "Денят започва" тя разказа, че всичко е започнало спонтанно и случайно след като успяла да намери подслон за
три майки с деца от Украйна чрез публикация във Фейсбук.

"Оттам се започна - пост след пост - майки с много деца, хора с кучета и котки, хора с по един сак, които ти казват,
че имат всичко, защото се притесняват. Ситуацията е фина и деликатна. Трябва много да внимаваш да не обидиш
човек. Те са хора с професия, страшно интелигентни. Говоря за емоционална интелигентност, която ни свързва." -
казва Тея.
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Дата: 14.03.2022 10:41
Медия: БНТ Новини

https://bntnews.bg/news/lavina-ot-dobro-za-silata-na-dobrovolcite-ili-kak-vseki-mozhe-da-pomogne-na-horata-v-nuzhda-1188394news.html


Споделя, че не се възприема като доброволец, защото за първи път се отдава толкова активно на подобна кауза.
С помощта на приятелите си успяват да помогнат на много хора и не спират - в момента търсят подслон за майка с
деца в Бургас. Събират и хуманитарна помощ в София, която ще изпратят на бежанския център в Русе.

И всичко това се случва единствено благодарение на емпатията на хората, подчертава Тея Денолюбова. Според
нея държавата не полага достатъчно усилия, за да помогне на бежанците.

"Ако в България нямаше толкова добри хора, толкова пълни с емпатия хора, не знам какво щеше да се случи с тези
бежанци. Най-страшното нещо, което може да ми се случи, е да съм бежанка с дете на 2г. в България, ако
трябваше да разчитам само на държавата, а не бяха хората." - казва тя.

Целия разговор вижте във видеото.

От днес работи националната гореща линия на украински език, заяви тази сутрин пред "Нова телевизия"
Красимира Величкова, съветник на вицепремиера Калина Константинова и ръководител на работната група към
кризисния щаб за бежанците, обединяваща усилията на неправителствения сектор и правителство.

Всички украинци, които търсят информация, помощ и подкрепа, могат да се обадят на +35929055555 или на
+380322465075.

"Засили се трафикът към Русе заради директната влакова линия от Букурещ, прави се организация, когато
пристигат влакове с бягащите от Украйна на жп гарата да има доброволци и хората да бъдат насочвани,
транспортирани и настанявани", каза още Красимира Величкова.

Днес, 14 март, трябва да започне работата на допълнителните пунктове за оказване на помощ и съдействие на
бежанците от Украйна, намиращи се напосредствено до граничните пунктове. Именно на тези пунктове се
планира идващите от Украйна веднага да се регистрират и веднага да получават временна закрила, с което да
получат и здравно осигуряване и достъп до редица други услуги и помощи. Временна закрила ще се предоставя
както на гражданите на Украйна, така и на гражданите на други страни, които обаче към момента на започването
на военните действия са се намирали в Украйна.

"Директивата за временна закрила съществува в Европейския съюз от 2001 година. Оттогава досега никой не се е
погрижил подзаконовата нормативна уредба да бъде преведена така, че в момента да имаме готовите механизми
и правила, по които бързо да се случват много неща",обясни тя. Красимира Величкова съобщи, че все още няма
нито едно украинско дете, което е започнало да посещава българско училище или детска градина.

Още информация на български, английски и украински и руски език бягащите от войната и хората, които искат да
им помогнат, могат да намерят на националния информационен портал, който беше създаден специално за
целта тук. Там вече има и обяви за работа и информация за места за настаняване.

500 лева събраха от продажби на свои творби и дарения хората с увреждания от изложбата си базар "От Баба
Марта до първа пролет" в Изложбения салон на КДК Смолян. Тя се проведе по проект "Овластяване на жени със
специфични възможности чрез придобиване на социални умения за равнопоставено участие в обществения
живот" на Сдружение за психосоциална подкрепа и личностно развитие Смолян с партньор Клуб на жените –
Родопчанка, и с финансовата подкрепа на Българския фонд на жените, съобщи Радка Тунева.

Бяха изложени много експонати, изработени от сръчните ръце на хората с увреждания, членуващи в Съюз на
слепите, Съюз на инвалидите в България. Базарът беше подкрепен и с експонати от децата от РЦПППО-Смолян.

Със събраните средства ще се подпомогне лечението на три болни жени от Съюза на инвалидите в Смолян.

Заглавие: Експерт от щаба за бежанците: Вече работи горещата линия на украински език
Дата: 14.03.2022 12:19
Медия: Дневник

Заглавие: 500 лева събра изложбата-базар в КДК – Смолян за три болни жени
Дата: 14.03.2022 13:52
Медия: Смолян Прес

https://www.dnevnik.bg/sviat/voinata_v_ukraina/2022/03/14/4323731_ekspert_ot_shtaba_za_bejancite_veche_raboti_goreshtata/
http://smolyanpress.net/?p=93987


Вече работи националната гореща линия за бягащите от войната в Украйна и за всички въпроси по посрещането
им в България. Телефоните са 02/9055555 и +380 322465075, публикувани на Единния информационен портал
"България за Украйна" на адрес https://ukraine.gov.bg.

Само за първите 24 часа след обявяването на платформата са осъществени 12 хиляди посещения и 60 хиляди
уникални прегледа на различни страници. 600 са обявите за настаняване – 200 публични и 400 в процес на
обработка. Обявите за работа са 150.

На портала е публикувана официалната информация за правилата за предоставяне на временна закрила на
пристигащите в България украинци, бягащи от войната, в съответствие с директивата на ЕС и решението на
Министерския съвет. В отделните раздели се съдържа актуална информация за правата и задълженията на
пристигащите, за получаване на статут, достъп до хуманитарна помощ, настаняване, откриване на банкови сметки,
търсене на работа, детски градини и училища, възможност за безплатна медицинска и психологическа помощ.

Оповестени са действащите доброволчески инициативи и контакти на гражданските организации, с които
правителственият кризисен щаб е в координация и сътрудничество за осигуряване на навременна помощ за
пристигащите от Украйна – дарения, неща от първа необходимост, храна, транспорт, лекарства. Предвидена е
бърза писта за подаване на заявления от желаещите българи да предоставят места за настаняване, парична
помощ, да станат доброволци в екипите за посрещане и грижа за бежанците.

Събират се дълготрайни хранителни продукти, хигиенни материали, раници и други ученически пособия и
др.

В продължение на една седмица българските ученици ще събират помощи за своите връстници в българските
неделни училища в Украйна. Дарителската кампания на Министерството на образованието и науката (МОН)
започва на 16 март и ще продължи до 23 март. Тя се осъществява със съдействието на Българския червен кръст
(БЧК).

В Украйна работят 63 неделни училища. По данни от началото на годината в тях учат над 10 000 деца от Киевска,
Одеска, Лвовска, Николаевска и Запорожка област.

В рамките на доброволческата инициативата "Деца помагат на деца" ще се събират дълготрайни хранителни
продукти, хигиенни материали, фенерчета, продукти от първа необходимост, раници и други ученически пособия.
Списъкът е изготвен от самите неделни училища.

Даренията ще се съхраняват на подходящи места в училищата до края на кампанията. На 24 и 25 март те ще се
предават в регионалните центрове на БЧК в страната. Впоследствие пакетите ще бъдат транспортирани от БЧК до
границата на Украйна и приети от местния Червен кръст.

Разпределянето за нуждаещите се ще поемат 12 организации на българи в засегнатата от войната държава. Те
заявиха пред МОН готовност да организират собствен транспорт и да раздадат продуктите на децата и
семействата им.

МОН ще продължи да подпомага българските училища в Украйна. От началото на годината те са получили близо
1,8 млн. лв. Със средствата се покриват заплатите на около 400 учители и се закупуват учебници, учебни помагала
и електронни образователни ресурси по български език и литература, история и география на България.

Заглавие: Отворена е национална гореща линия на 4 езика за кризата в Украйна, 12 хиляди са посещенията
през първото денонощие на портала "България за Украйна"
Дата: 14.03.2022 15:50
Медия: Министерски съвет

Заглавие: "Деца помагат на деца" - дарителска кампания на МОН за Украйна
Дата: 15.03.2022 11:43
Медия: БТВ Новините

Заглавие: 16 хил. лв. постъпиха в дарителската сметка за бежанците в Смядово
Дата: 15.03.2022 13:40
Медия: Шум.бг

https://www.government.bg/bg/prestsentar/novini/vorena-e-natsionalna-goreshta-liniya-na-4-ezika-za-krizata-v-ukrayna-12-hilyadi-sa-poseshteniyata-prez-parvoto-denonoshtie-na-portala-%E2%80%9Ebalgariya-za-ukrayna%E2%80%9C
https://btvnovinite.bg/bulgaria/deca-pomagat-na-deca-daritelska-kampanija-na-mon-za-ukrajna.html
https://www.shum.bg/article/222954/


Граждани и фирми дариха до момента близо 16 хил. лв. за украинските бежанци в Смядово. Парите ще се ползват
за покриване на консумативи, съобщи за ШУМ.БГ кметът на общината Иванка Петрова.

Броят на дарителите е 30. Хората най-често превеждали по 20, 50 или 100 лева. Най-голямото еднократно
дарение е в размер на 10 хил. лв., направено е от Североизточното държавно предприятие /СИДП/. С парите ще
се плащат сметки за ток и вода на сградата, в която са настанени чужденците.

"Обаждат се хора да питат от какво имат нужда украинците и аз им казвам какво конкретно да донесат. Имаме
вече събрани доста продукти и към момента нямаме нужда от храни. Трябва да се изконсумира това, което вече е
събрано, после ще му мислим", каза Петрова.

В ремонтираната бивша детска градина в Смядово вече има 41 граждани на Украйна, потърсили убежище от
руската военна агресия. "Можем да приемем още бежанци, дори в момента очакваме да пристигнат нови", каза
Иванка Петрова.

Сметката на община Смядово за набиране на средства за бежанците е:
IBAN: BG81STSA93008497639400
BIC:STSABGSF
Вид плащане: 445100

ШУМ.БГ

Близо 1 500 украински бежанци са намерили убежище в Свети Влас от началото на военния конфликт. Това са
предимно жени с малки деца. За това от днес заработи импровизирано училище, където доброволци-
преподаватели работят с децата, за да не губят досега си с образованието.

Катя се евакуира от Украйна миналата седмица, заедно с двете си деца. Намира подслон в Свети влас, а от днес
дъщерите ѝ вече получават уроци в занималнята.

Към момента 30 семейства са заявили желание, децата им да посещават занималнята. С тях ще работят
украински преподаватели, които също са се евакуирали заради войната.

С украинските деца ще работят и психолози.

От кметството в Свети Влас са предоставили помещението на бившата млечна кухня, за импровизираното
училище, което ще работи всеки делничен ден.

Фондация КОНКОРДИЯ България приема бежанци от Украйна, потърсили подкрепа и защита в България! Във
връзка с това организираме кампания Дарете сега за бежанците от Украйна! в Platformata.bg, в която искаме да
съберем 10 000 лв. С тях ще осигуряваме всичко, от което хората имат нужда: спокойна и защитена среда;
възможност да си починат от стреса, който преживяват и да намерят начин да продължат напред.

В КОНКОРДИЯ България имаме подготвени 22 места, които предвиждаме, че скоро ще бъдат запълнени и
планираме да предоставим още. При нас бежанците от войната получават напълно безвъзмездно подслон, храна,
административно съдействие, емоционална и психологическа подкрепа и всичко, което е необходимо за
спокойния им престой. До момента сме подслонили и подкрепили 25 човека. За всяко семейство престоят е
различен, като динамиката на дневна база е голяма.

Грижата за хората, бягащи от войната при нас възлиза на 50 лв. на ден на човек. Всеки, настанен има възможност
да получи и първоначален личен пакет, който включва хигиенни материали и комплект дрехи според конкретните
нужди, който възлиза на стойност 45 лв.

Заглавие: Импровизирано училище заработи за бежанците в Свети Влас
Дата: 15.03.2022 23:40
Медия: БНТ Новини

Заглавие: "Дарете сега за бежанците от Украйна!" е дарителската кампания на Фондация КОНКОРДИЯ
България
Дата: 15.03.2022 23:55
Медия: Информационен портал за неправителствените организации

https://bntnews.bg/news/improvizirano-uchilishte-zaraboti-za-bezhancite-v-sveti-vlas-1188583news.html
https://www.ngobg.info/bg/news/125789-%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B5-%D1%81%D0%B5%D0%B3%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-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B0-%D0%B5-%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0.html


"Надяваме се до седмица да се върнем в Украйна" споделиха с нас хората от първото семейство от Украйна,
което настанихме при нас.

Подкрепете хората от Украйна, които бягат от войната и търсят спокойна и сигурна среда тук, в България!

За повече информация:

Зорница Симеонова, експерт комуникации, Фондация КОНКОРДИЯ България, e-mail:
Zornitsa.simeonova@concordia.bg,тел. 0888885188

#України

Курсове по български език за бежанци от Украйна организират от инициативата "Бъдеще с памет". За тази идея и
за хуманитарната помощ, която осъществява неправителствената организация, съвместно със сдружението "Мати
Украйна", разказа за БТА доц. доктор Валерия Кардашевска, която е преподавател в Националната академия за
театрално и филмово изкуство (НАТФИЗ) "Кръстьо Сарафов".

По думите на Кардашевска идеята е на едно място да могат да се събират хора от Украйна, да разговарят, да
намират подкрепа и помощ. Тя търси повече доброволци, които да се включат като преподаватели по български
език. "Всички украинци искат час по-скоро да се върнат в Украйна, но една голяма част от тях споделят, че биха
искали поне да могат да благодарят на български език на хората, които помагат и се отзовават на техните нужди",
каза доц. Кардашевска.

Доц. Кардашевска обясни, че до момента офис на бул. "Н. Вапцаров" в София действа като център за събиране на
помощи от всички българи, които биха искали да помогнат. Една част от събраните продукти вече са били
изпратени с бусове в западната част на Украйна. Другият център, където се събират храна, дрехи и играчки, се
намира на улица "Христо Белчев" 1. Това е офис на организацията Greenpeace, която също работи съвместно със
сдружението "Мати Украйна".

За съжаление, като че ли не виждаме много добре организирана подкрепа от страна на държавата, коментира
преподавателят и добави, че на фона на голямата помощ от големите сърца на българите, липсата на рефлекс и
адекватно поведение от страна на отговорните органи са капчици катран в кацата с мед.

Следва цялото интервю:

Доц. Кардашевска, искате да организирате помощ за украинските бежанци. Каква точно е идеята, бихте ли ни
разказали?

- От самото начало предоставихме нашия офис на булевард "Никола Вапцаров" 23 като център за събиране на
помощи от всички българи, които биха искали да помогнат с хуманитарна помощ бежанците. Една част от
продуктите, които успяхме да съберем, бяха изпратени с бусове, които успяха да влязат в западната част на
Украйна и вече от там се надяваме да са достигнали до повече нуждаещи се хора. Опитваме се да направим поне
първите дни от престоя, от влизането на хората, които бягат от войната, малко по-поносими и да задоволим поне
на първо време техните нужди от храна, медикаменти, дрехи и продукти от първа необходимост.

- Какво предстои?

- Това, което предвиждаме, е да организираме курсове по български език, тъй като голяма част от тях не са
ориентирани. Всички те искат час по-скоро да се върнат в Украйна, но колкото и дълъг да бъде престоят им в
България, една голяма част от тях споделят, че биха искали поне да могат да благодарят на български на хората,
които помагат и се отзовават на техните нужди. Не трябва да забравяме, че голяма част от семействата, които
пристигат тук, са преди всичко жени с деца. Децата са най-уязвими и на голяма част от тях предполагам, че рано
или късно ще им се наложи да посетят аптека или болница. Трябва да могат да кажат няколко думи на български,
за да могат да са сигурни, че са ги разбрали правилно. Ако успеем и се отзоват повече хора, които знаят руски и
украински език и биха им помогнали в тези първи няколко урока по български език, бихме спомогнали това те да
се чувстват още по-спокойни, докато са в България и чакат този ужас да приключи. Идеята ми е, ако можем да
намерим повече доброволци, които да ми помогнат за организирането на тези курсове. Засега имаме само една
жена, която се е ангажирала да преподава на деца и тя ще успее да провежда курсовете, за да могат поне децата
да се социализират за времето, в което ще бъдат в България. Ще се опитаме от началото на следващата седмица
да организираме тези курсове по български език при нас. Идеята е центърът да стане място, където те ще знаят,
че могат да дойдат, да се видят помежду си, да поговорят малко и да се разсеят. Представете си, ако сте в друга

Заглавие: Инициативата "Бъдеще с памет" търси доброволци за преподаване на български език на бежанци от
Украйна 
Дата: 16.03.2022 08:00
Медия: Българска телеграфна агенция

https://www.bta.bg/bg/news/bulgaria/236273--intervyu-za-utre-16-mart-8-00-chasa-initsiativata-badeshte-s-pamet-tarsi-


страна, където не говорите езика и не познавате почти никого, изведнъж единственото нещо, което ви остава, е по
цял ден и по цяла нощ да мислите дали вашите близки в Украйна са живи и какво се случва там. Тоест този
кошмар го изживявате, независимо от това, че сте в България. Вярвам, че ние бихме могли поне малко да ги
разсеем и да ги накараме да усетят, че животът продължава и има смисъл.

- Какви са заявките от страна на украинските граждани?

- Това, от което имат най-много нужда, за съжаление, ние не можем да им го дадем. Най-много те искат мир, за да
могат да се върнат в страната си, да започнат час по-скоро да възстановяват тези огромни щети, които са
нанесени и разбира се, да спре това кръвопролитие. Това е, което те най-много искат. Когато вече са в България,
единственото, което искат, е поне на първо време подкрепа и подслон - сигурно място, където да се настанят.
Нямат големи претенции и изисквания, дори бих казала, че нямат никакви. Просто имат нужда от стоки от първа
необходимост и това, което всички те казват, е "час по-скоро да се върнем в нашите градове, в нашите родни
места, за да можем да изграждаме отново страната си".

- Как точно ще се случва подкрепата?

- Това, което мога да ви кажа, е опитът, който имам от страна на доброволците и на хората, които се отзоваваме на
техните нужди и се стараем да им помогнем. Аз седмици наред посрещам в нашия офис хора, които с открити
сърца влизат и носят стоки, закупени от тях самите, дрехи и играчки на техните деца и са готови да ги споделят с
хора в нужда. За съжаление, като че ли не виждаме много добре организирана подкрепа от страна на държавата.
Един пример, който за пореден път показа колко бавно действа нашата система е фактът, за който разбрах само
преди два часа. Моя близка позната, ученичка в девети клас, сподели във фейсбук, че сутринта в тролея
контрольори са опитали да глобят две украинки, защото не са имали билет в градския транспорт. На опитите на
останалите пътуващи в тролея да обяснят, че все пак те са украинки и не са се запознали с реда у нас и едва ли
имат и български пари в момента, контролните органи са отговорили "Нас това не ни интересува. Всички, които
пътуват в тролея, трябва да имат редовно закупен билет или карта". Ето тези малки неща на фона на голямата
помощ и големите сърца, с които се оказаха болшинството от българи, тези малки недоразумения, показват липса
на рефлекс и адекватно поведение от страна на органите, от които това зависи. Тези малки капчици катран в
кацата с мед разрушават абсолютно всичко и са способни да зачеркнат всички усилия на огромно мнозинство
българи, които в този момент, се отзовават и отвориха своите сърца и къщи, за да ги приемат и подслонят.

/РИ/

Поради очаквания ръст на пристигащи в област Бургас украински бежанци Областният кризисен център търси още
доброволци, които да се включат в дейността по оказване на хуманитарна помощ. Който желае да се включи в
обществената кауза, е необходимо да отиде в сградата на Морска гара-Бургас, където е позициониран кризисният
център и да се запише като доброволец.

Полезна информация за цялостната организация е да посочи чужди езици, ако владее такива, компетентности,
както и за какъв период от време може да се включи. Търсят се и доброволци с личен транспорт. Доброволците
могат да бъдат както български граждани, така и чужденци, които пребивават в страната ни.

От Областния кризисен център се обръщат към всеки, който желае да дари, че има нужда от консерви (рибни,
пастет, русенско варено), сол, елда, олио, прах за пране, течен сапун, душ гел, шампоани, тоалетна хартия, плодове
и др. Има остра нужда и от хранителни продукти, подходящи за най-малките, памперси, шоколадови и вафлени
изделия, бисквити.

Само за първия ден, в който Областният кризисен център отвори врати, помощ в него потърсиха 352 потърсили
закрила в Бургаска област украински граждани и бесарабски българи. Те бяха обслужени с внимание и получиха
както хуманитарна помощ, така и консултация как могат да запишат децата си на детска градина и училище и за
професионална заетост.

Създадена е организация всеки ден в Областния кризисен център да има представители на Регионално
управление на образованието и на Регионална дирекция по заетостта. Хуманитарна помощ ще се раздава и през
почивните дни.

Заглавие: Областният кризисен център Бургас търси доброволци и хранителни продукти
Дата: 16.03.2022 09:43
Медия: E-Burgas

Заглавие: Ученици от Златица с благотворителна кауза
Дата: 16.03.2022 16:08
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Учениците от 8а клас на СУ "Свети Паисий Хилендарски" – гр.Златица, с класен ръководител и учител по
български език и литература Лилия Груева, създадоха "Учебник по доброта по време на пандемия".

Идеята възниква след като преподавателят възлага задача по проект за написване на разказ на тема "Добротата
по време на пандемия".

Работейки по проекта, учениците, с подкрепата на своя преподавател, решават да издадат сборника във вид на
учебник. Затова те стартираха кампания за набиране на средства за издаването му. След това той ще се
разпространява благотворително и със събраната сума ще бъде закупено специализирано устройство в помощ на
децата със специални образователни потребности. Повече за инициативата разказа преподавателят Лилия
Груева.

Лилия Груева: Когато започнах работа в СУ "Св. Паисий Хилендарски", г-жа Донка Славчева която е психолог в
нашето училище, ми сподели че има устройство с вграден софтуер, което помага на децата със специални
образователни потребности, да осъществява комуникация със тях, тъй като те имат затруднения в говора. Тъй като
ние работим с много деца, над 30 на брой в нашето училище, със специални образователни потребности и
полагаме неимуверни грижи към тях, обучаваме ги и ги обичаме като всички останали деца. Това така се настани
тряйно в моите мисли. Средставата които са необходими за него са над 7 000 лв. След това настъпи пандемията,
ковид пандемията, която се отрази пагубно и много жестоко върху нашите деца. Знаете всички, че пандемията
отне и доста десетки хиляди човешки животи, включително и на моите родители. Когато бях в този труден момент,
децата бяха тези които ме подкрепяха. След като те успяха да ме подкрепят и да не позволят скръбта ми да ме
доведе до пълно отчаяние реших, съвземайки се след известно време, да им поставя една задача да напишат
разкази на тема "Доброто, по време на пандемия". Децата се справиха изключително добре. Те се отнесоха много
отговорно към поставената задача и написаха страхотни разкази, които си заслужава да бъдат прочетени и чути.

Със своите творби учениците призовават всички да бъдат добри.

Моника Дишлянова: Идеята ми първоначално беше да намеря неща които наистина са се случили. Хора, които
наистина са правили добро по време на пандемията. Намерих такъв човек, който всъщност съществува. Историята
е истинска до някъде. Повечето е плод на моето въображение. Историята е истинска и аз просто дописах с моето
въображение останалото. Целта ни е да покажем на хората, че колкото и да е голяма цената, която плащаме за
добротата ни, не трябва да оставяме този свят да бъде погълнат от злото. Трябва да търсим доброто в човека, за
да го намерим и в себе си. Чувството което получаваме, когато правим добро е достатъчно да ни кара да
продължаваме да го правим.

Дарина Андреева: Това което ме мотивира да напиша моя разказ е именно нашият класен ръководител. Тя
постави задачата и аз просто го написах. В него се разказва за малко момиче, което бива тормозено в училище и
се качва всеки ден на един автобус до училището. Един от дните се случва нещо не толкова обичайно – среща един
по-възрастен мъж, той отива при нея и й предава един урок по доброта един вид, от който тя си взима много
голяма поука. Казва й, че нещото което виждаме в очите на хората е именно това какво те чувстват. И че можем да
видим в техните очи – тъгата, щастието и т.н., и това че омразата е едно много голямо чувство и няма как да го
изпитваме към някого, и по скоро да изпитваме любов.

Ивана Илиева: В моя разказ се разказва за едно 14 годишно момиче, което след като загубва родителите си,
неговата баба поема грижите за нея. Тя има един кръг от приятели, които не й влиаят доста добре и я убеждават в
това, че няма смисъл да комуникира с възрастните хора. Заради пандемията тя загубва баба си и е много
нещастна от това, защото не е положила грижите, които трябваше. Един вид тя се чувства виновна заради загубата.
След време тя става доброволец в един старчески дом, където се сближава повече със старите хора и в един
тефтер си записва всичко, което научава от тях. След време, когато вече е пораснала и има дъщеря, показва този
тефтер на дъщеря си, за да може дъщеря й да тръгне по нейните стъпки и да не повтори грешката, която тя е
направила преди време. Искам с този разказ да покажа на хората, че възрастните хора и като цяло семейството
са неразделна част от живота ни, която ни помага да бъдем добри и да вървим по добрия път.

Към разказите младежите изготвиха и илюстрации, с които онагледиха своите произведения.

Дарина Бачкова: Писах и разказ, направих и корицата както г-жа Груева помоли да направя аз и Преси. С Преси
се комбинирахме и си говорихме много по темата, как да направим самата корица и тя предложи тя да прави
отпред корицата, а аз отзад. Дадохме си някакви идеи, решихме да добавим и фигури на хора и как може би с
нещо си помагат. Както в случая съм нарисувала- по-малко дете помага на по-възрастна жена. От горе съм
написала послание – "Били ли сте добри днес, направете добротата си ежедневен начин на действие и променете
света си!"

Ръководството на СУ "Св. Паисий Хилендарски", гр. Златица застана зад инициативата и направи първото
дарение. Безапелационна подкрепа оказаха и родителите на учениците от 8.а клас. До момента са събрани около
800 лв., но са необходими още около 2 хил. лв. Всеки, който желае може да подкрепи каузата като се обърне към
Екатерина Нешева - уредник в музей "Метоха" - гр. Златица.

Медия: Средногорие медия 



Предвижда се издаване на учебника в тираж от 500 броя.

15 социално отговорни компании ще отличи "24 часа" днес на специална церемония. Това са първите победители
в националната ни кампания "Бизнес хонорис кауза".

Чрез нея отличаваме добрите практики в сферата на корпоративната социална отговорност и изграждането на
работодателска марка. Основен партньор на кампанията е "Кауфланд България".

Със своите инициативи и проекти кандидатстваха водещи компании като "Кауфланд България", Българската банка
за развитие, "Евроинс", "КонтурГлобал", УниКредит Булбанк, Пощенска банка, Банка ДСК, "Виваком", групата
"Геотехмин", "Каолин", "Аурубис", "Филип Морис", "Джи Пи Груп", винарната "Винекс Славянци", модният бранд
LUCY Fashion.

Специален гост на церемонията ще бъде премиерът Кирил Петков. Награди ще връчат и вицепремиерът по
икономиката и индустрията Корнелия Нинова, по ефективно управление Калина Константинова и по регионалното
развитие и благоустройството Гроздан Караджов, както и министрите Даниел Лорер, Иван Иванов, Александър
Николов, председателят на Агенцията за чуждестранни инвестиции Стамен Янев, както и други официални гости.

"24 часа" ще връчи статуетка (кадуцей - символа на съзидателната сила - б.р.) и грамота.

"Бизнес хонорис кауза" представя пред обществото онези български компании, които мислят не само за своя
бизнес, но и за устойчивото развитие на икономиката, подпомагането на местните общности и повишаването на
качеството на живот.

Кампанията стартира през март миналата година, като право на участие в конкурса имаше всяка българска фирма
без значение от мащаба - малка, средна или голяма.

Отличията ще бъдат раздадени в 10 различни категории:

- Подкрепа за местните общности;

- Благотворителност;

- Принос за опазване на околната среда;

- Инвестиции в човешкия капитал и условията на труд;

- Повишаване на качеството на живот в региона;

- Принос за развитието на образованието;

- Развитие на гражданското общество;

- Меценатство и култура;

- Принос за здравеопазването/борбата с COVID-19;

- Развитие на културно-историческото наследство и духовност.

"Медийна група България" организира публични събития и национални кампании с голям обществен отзвук и
разпознаваемост. Сред тях са "Достойните българи", "Лекарите, на които вярваме", "Отличниците на България",
"Големите малки" и много други. 

Заглавие: "24 часа" отличава днес 15 социално отговорни компании
Дата: 17.03.2022 07:03
Медия: Dotbg.bg

Заглавие: ФОНДАЦИЯ "ДОБРО ЗА ВСЕКИ": ЗАРАДВАЙ ВЪЗРАСТНИ ХОРА ОТ ДОМ ПАКЕТ ХРАНИТЕЛНИ
ПРОДУКТИ ЗА ВЕЛИКДЕН
Дата: 17.03.2022 09:45
Медия: 5GMedia
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Мариана Костова от фондация "Добро за всеки" и нейните приятели участват в инициативи за дарения на
хранителни продукти и стоки от първа необходимост за възрастни хора, настанени в домове, нуждаещи се
семейства и самотни майки с малки деца.

По повод приближаващия Великден, те решават да подкрепят Дома за стари хора "Дълголетие", който се намира в
София.

В него живеят 260 души, малка част от които все още имат близки, които ги посещават. Възможностите на дома не
са големи, затова и менюто им не е дотам разнообразно, включително и на големи празници като Великден.

Молбата на Марина и екипът й: помогнете да осигурят пакет с хранителни продукти за всеки човек в дома. В
пратката си можете също така да вмъкнете картичка или писмо - жестът, макар и малък, за тях ще бъде значим.

Какъв е списъкът с продукти?
олио;
консерви - риба, месо, готови ястия и др.
лютеница, пастет, мед, конфитюр, течен шоколад;
всякакви видове пакетирани сладки - локум, обикновени бисквити, вафли и други;
козунак - пакетиран и с по-дълъг срок на годност.
Приемат се също всякакви ваучери за храна.

След 15 април можете да изпратите също нетрайни продукти като:

хляб;
вакуумирани кашкавал, сирене и колбаси;
прясно и кисело мляко;
сезонни плодове;
масло.
Много трайни продукти липсват от списъка, защото възрастните хора от дома нямат възможност да готвят, а и
често персоналът им приготвя варива, от които няма належаща нужда.

Тъй като идеята на организаторите е за всеки човек да има еднакъв пакет с продукти, най-лесно за тях ще бъде в
пратката ти да има или по един продукт от всички изброени, или пък определен брой продукти само от един вид
(да речем 10 буркана лютеница).

Кампанията е в ход до 20 април.
Можете да изпратите пакета по куриер за ваша сметка или да се уговорите с организатора за лично предаване.

Адрес в линка.

Мисията е от 15 март 2022 г. до 20 април 2022 г.

Мащабно благотворително събиране на капачки и стотинки за закупуването на специализирана детска линейка за
Варна ще се проведе на 30 април (събота) от 09:00 до 15:00 ч. пред Катедралния храм "Успение Богородично".
Това съобщи председателят на Сдружение "Аз Вярвам и Помагам" Владислав Николов.
Тази година ще бъде по-различна от досегашните, като организаторите ще дадат възможност да се предават
освен капачки и стотинки от 0,01 лв., 0,02 лв., 0,05 лв., 0,10 лв, 0,20 лв., 0,50 лв., 1 лв. и 2 лв., които не трябва да
бъдат отделяни и сортирани по номинална стойност.
Капачките трябва да бъдат в чували, торби или кашони, но не и в туби и отделно предавани от стотинките.
По време на събитието ще има разположени дарителски кутии и "Благотворителен базар" с направени рекламни
материали с логото на кампанията и всички 100% събрани средства ще отидат за каузата и събирането на сумата
от 200 000 лв.
Благотворителната кампания "Аз Вярвам и Помагам" е първата в България, която през 2015 г. бе създадена с цел
да се събират капачки за рециклиране, а със събраните средства да се закупува медицинска апаратура в помощ
на недоносените бебета в отделенията по неонатология. За 7 години бяха събрани 176 тона капачки и дарихме 22
медицински апаратури.

Заглавие: Обявиха датата за мащабното събиране на капачки и стотинки за детска линейка във Варна
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Все повече граждани и фирми се включват в дарителската кампания на Община Ямбол за поставяне на 55-метров
пилон с българското знаме на хълм Боровец в града. Тя беше инициирана на 6 март по повод 149 години от
рождението на Стилияна Параскевова, жената с ямболски корени, която на 14 години ушила и извезала
Браилското знаме, превърнало се в първообраз на националния ни трибагреник.

Идеята за изработването на флаг с бял, зелен и червен цвят, който да предвожда българското опълчение в
боевете по време на Руско-турската война от 1877 – 1878 година, е на ямболския родолюбец Иван Параскевов,
баща на Стилияна Параскевова.

Припомняме, че на 3 март кметът на община Ямбол Валентин Ревански и председателят на Общинския съвет
Антон Шиков откриха паметен знак на Стилияна Параскевова в града.

Информация за кампанията е публикувана тук:

https://yambol.bg/zname .

Имате възможност да видите дарителите тук:

https://yambol.bg/uploads/7F1946BC787BD0CB45239963217E7064

Всеки, който желае може да подкрепи каузата!

"Прегръдки от България" е домът за бежанци от Украйна, който създаде Никола Рахнев от gorata.bg. В своя
къща в Перник, той отваря вратите си за украински граждани, в която вече живеят над 40 жени и деца.
"Още като започна войната в Украйна и започнаха да дават по телевизията майки с деца, които бягат от ужаса и не
знаят къде ще отидат, това беше най-естествената и човешката реакция, да се запитам аз с какво мога да бъда
полезен. Предположих, че тези хора ще имат нужда от дом, сигурност, храна, подкрепа и помощ. Тъй като
разполагах с един голям имот в Перник, който е подходящ за тази цел, веднага ми дойде идеята, че мога да го
превърна в център за настаняване", разказа в ефира на Радио София Никола Рахнев. 
С помощта на общността на gorata.bg, стотици доброволци за по-малко от седмица сътворяват уютен дом. В
момента там живеят 41 души, от които близо 30 са деца. 
"Най-важно е обществото да разбере, че това не са хора, които се занимават с политика или водят военни
действия. Това са едни малки дечица, бебенца, това са техните изплашени майки, които бягат от ужаса на
войната, за да спасят децата си, нещо което всяка българска майка би направила. Така и бесарабските българи
са се заселили в територията на днешна Украйна и части от Молдова. Най-важното е да бъдем съпричастни и да
помогнем с каквото можем. Бъдете хора, никой не е застрахован", каза Рахнев. 
Споделя, че на 10 март едно от дечицата – Макси навършва 1 годинка, а в дома "Прегръдки от България" са се
постарали нищо да не му липсва. 
"Постарахме се да има торта, пяхме песнички, но не е същото. Кристина (майката на Макси) си поплака, защото
баща му е далеч и всичко, което бяха планирали нямаше как да се случи. Има истории на хора, които 10 години са
изплащали своя дом, при много високи лихви и тъкмо са го изплатили и са мислели, че животът им се е подредил,
а вече този дом не съществува. Всички страдат за домовете си, оставили са по някой близък. Всяка сутрин се
обаждат, за да чуят живи ли са", разказа Никола Рахнев. 
Той добави, че историите са тежки и човешки, всички споделят, че не са си представяли, че ще получат толкова
топло отношение в България. Всеки носи по нещо – дрехи, храна и тази подкрепа е оценена от жените и децата в
дома. 
Альона и Кристина са бесарабски българки от Одеса. Оставили са домовете и близките си в Украйна, за да спасят
децата си. 
"Молим се на Господ, защото мислим, че само Господ може да спре този човек (б.а. Владимир Путин). Да, ние се
измъкнахме, но тези, които са там, направо е ужас. Моята майка е възрастна и на сирените постоянно се крие в
скривалището. Това е ненормален живот. Като че ли сме някакво племе, което може като ти се прииска някой да
ни вземе. Благодарни сме на България, въобще не съм очаквала, това е чудо, че тук открихме хора с такива сърца.
Всеки, който дойде тук пита дали имаме нужда от нещо", казаха Кристина и Альона. 
Родителите на Кристина са взели решение да останат в Украйна и да не изоставят дома си, въпреки молбите й. 
"Страх ме е да не стане някаква химична атака, без да се разбере. Направиха ни на нищо, ти разбираш, но от теб
нищо не зависи. Благодаря на всички украинци, които са там и бранят. Не стана работата за 3-4 дни, както си го
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мислеха, станаха лоши и изнервени", казва тя. 
И Альона, и Кристина споделят, че понякога мислят, че случващото се в Украйна е сън, от който скоро ще се
събудят. И се молят войната срещу държава им скоро да свърши. 

Подробности можете да чуете в звуковия файл 

До момента в кампанията на Българския червен кръст "Пострадалите в Украйна се нуждаят от нашата помощ" са
събрани над 2 700 000 лева, информира Ясен Сливенски от Дирекция "Мениджмънт на бедствията" в БЧК.
"200 тона са изпратени - хуманитарна помощ от 13 камиона. Продължава работата в кризисните центрове в
цялата страна, където БЧК, наред с местната власт, общините и областните управи, подпомага най-уязвимите и
най-нуждаещите се украински граждани.
От БЧК напомниха, че материални дарения се събират в центровете на организацията в цялата страна.
Парични средства могат да се дарят , чрез изпращане на SMS- на стойност 1 лев на номер 1466, както и по
банковата сметка, качена на страницата на организацията.
Продължава и работата на доброволци и консултанти на червения кръст на безплатната телефонна линия 0800
20101, където се предоставя информация за медицинското и здравно обслужване у нас. 

Общо 15 социално отговорни компании получиха отличия на специална церемония, организирана от "24 часа". Те
са първите победители в националната кампания "Бизнес хонорис кауза", чрез която изданието отличава добрите
практики в сферата на корпоративната социална отговорност.

На церемонията присъстваха вицепремиерът и министър на икономиката и индустрията Корнелия Нинова,
министърът на регионалното развитие и благоустройството Гроздан Караджов, министърът на иновациите и
растежа Даниел Лорер, както и министрите на земеделието и енергетиката – Иван Иванов и Александър Николов.

"Бизнес хонорис кауза" представя пред обществото онези български компании, които мислят не само за своя
бизнес, но и за устойчивото развитие на икономиката, подпомагането на местните общности и повишаването на
качеството на живот, споделят организаторите. Кампанията стартира през март миналата година, като право на
участие в конкурса има всяка българска фирма без значение от големината си.

Отличените компании и категории бяха: "Аурубис България" АД, "Винекс Славянци" АД, "КонтурГлобал Марица
Изток 3" АД; "Елаците-Мед" АД; "Каолин", Уникредит Булбанк" АД, "Филип Морис България" ЕООД – подкрепа за
местните общности; "Банка ДСК" АД и "Евроинс" – благотворителност; ДЖИ ПИ ГРУП АД и "Луци фешън" –
инвестиции в човешкия капитал и условията на труд; Vivacom и "Пощенска банка" – принос за развитие на
образованието; "Българска банка за развитие" ЕАД – принос за здравеопазването. Награда за Благотворителната
програма "Българските добродетели" получи група "ГЕОТЕХМИН", инвестирала значителни средства в ремонт на
храмове, училища, детски градини и други сфери.

/ЛМ/

ЗАСТЪПНИЧЕСТВО И ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО -
(БРОЙ НОВИНИ: 2)

"СДРУЖЕНИ: Силата да сме заЕдно" е темата на тазгодишния конкурс за социално ангажирано изкуство
ГРАЖДАНСКИ БУДИЛНИК 2022. За пета поред година фондация "Български център за нестопанско право"
предизвиква младите творци от цялата страна да открият и пресъздадат своето виждане за правото ни на
сдружаване и как изглежда то в действие.

Заглавие: Над 2,7 млн. лева събра БЧК за бежанците в Украйна
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Желаещите да се включат имат време до 1 април 2022 г. да подадат свои авторски предложения на сайта на
организатора.

Конкурсните категории, в които ще се състезават авторите, както всяка година, са три: "Фотография", "Илюстрация"
и "Текст". Три са и основните въпроси, които организаторът отправя към кандидатите, за да предизвика идеи и
образи по темата:

>> Какво означава единност и откъде идва силата да сме заЕДНО? Потърси примери сред гражданските
организации или доброволческите групи, които днес усилено помагат на нуждаещите се от подкрепа.

>> Защо е важно да имаме правото да се сдружаваме в името на общи каузи? Как изглежда нарушаването на това
наше право? И какво може да доведе след себе си?

>> Има ли смисъл в това да се обединяваме около общи идеи, цели, послания?

Изкуството има силата да говори с въздействащ и ясен глас, да променя нагласи, да повдига важни за обществото
въпроси и да води до реална промяна. На това вярване стъпва организаторът на инициативата, чиято мисия е да
подкрепя хората в България да се сдружават свободно и да са граждански активни. В тази мисия повярваха и
членовете на журито, с чиято експертна оценка в края на юни 2022 г. ще отличим най-въздействащите и
събуждащи фотографии, илюстрации и текстове.

В конкурса ГРАЖДАНСКИ БУДИЛНИК участие могат да вземат български и чуждестранни автори със или без
предишни изяви с до 5 творби във всяка от категориите.

В категория "Фотография" се приемат както професионални, така и любителски снимки. Жури в категорията са:
Надежда Павлова, Мирослав Маринов и Александър Николов.

В категория "Илюстрация" авторите могат да предложат свои рисунки, живопис, илюстрации, графични
изображения, колажи, типографски работи и комикси. Творбите ще се оценяват от жури в състав: Велина
Мавродинова, Розалина Буркова и Весела Данчева.

В категория "Текст" се приемат есета, текстове с поезия и проза с обем до 1500 символа. Най-добрите сред тях ще
избере жури в състав: Веселина Седларска, Стефан Иванов и Зарина Василева.

Най-добрите творби в отделните категории ще получат парични и символични предметни награди, а по-широка
селекция произведения ще бъде представена в рамките на изложба на открито пред Народен театър "Иван
Вазов". Победителите ще бъдат отличени на Фестивала ГРАЖДАНСКИ БУДИЛНИК vol.2 в края на юни в
Регионалния център за съвременни изкуства Топлоцентрала, София.

Повече информация и условия за кандидатстване са налични на сайта на организатора.

"Призовавам хотелиерите да отворят своите хотели за хората, пристигащи от Украйна. Има нужда
координационни центрове да бъдат създадени поне в Русе и Бургас", посочи бившият народен представител

Адв. Стела Николова, народен представител от "Демократична България" в 45-тото и 46-тото народно събрание, се
включва като доброволец към Центъра за съдействие на бежанци от Украйна във Варна в първите дни от
заработването му на 5 март т.г. Центърът се занимава с това да посреща пристигащите от Украйна хора, да ги
настанява в черноморските хотелски бази, да събира и предава дарения от храна, хигиенни материали и дрехи и
да подкрепя пристигащите украинци с каквото може и с каквото е необходимо.

Центърът се помещава в Спортната зала във Варна (б.р. Дворец на културата и спорта, бул. "Княз Борис I-ви" 115,
Варна) като сградата е предоставена на доброволците от областната управа, която получава сградата от Община
Варна. Центърът обаче не се обслужва от държавни служители, а от доброволци. В него към момента
доброволстват около 100 човека, които работят на смени по график. Най-голяма е необходимостта от доброволци,
които говорят руски или украински, за да комуникират с бежанците. Доброволците, които не говорят тези езици, се
занимават с логистика, с приемане на дарения. Координационният център работи денонощно. В него
доброволстват много студенти, които денем посещават лекции, а нощем помагат на украинските бежанци,
разказва Стела Николова. Някои от вече пристигналите от Украйна хора, след настаняването си се връщат в
центъра, за да се превърнат сами в доброволци и да помагат.

Всеки ден центърът публикува актуален списък с най-необходимите продукти - хигиенни материали от първа
необходимост, четки и пасти за зъби, сапун, шампоан, кърпи, консервирани храни и храни за бебета и малки деца.

Заглавие: "При нас идват хората, които нямат нищо". Стела Николова, доброволец в центъра за бежанци от
Украйна във Варна за ФАКТИ
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Във Варна пристигат автобуси с хора по всяко време на денонощието. Към момента в района на Варна - в Златни
пясъци, Св. св. Константин и Елена, Балчик, Генерал Тошево, дори в Слънчев бряг са настанени около 10 хиляди
майки с деца, разказва Стела Николова, с която от ФАКТИ разговаряхме както за работата на центъра, така и за
необходимата допълнителна помощ.

"Казаха се и се изписаха тонове неистини. Вероятно има хора от Украйна, които разполагат с някакви средства, но
те са малцинство. В центъра идват хората, които нямат нищо. Вчера се запознах с една дама, която е настанена
във военна база в Св. св. Константин и Елена - тя е избягала с една раничка на гърба. Тя няма дрехи, няма четка
за зъби, няма чехли. Няма нищо. Просто е сложила две неща в раничката и е тръгнала. Хората, които идват в
центъра, имат нужда от най-елементарни неща като чорапи, бельо, чехли, джапанки, дори дрехи. Хората търсят
анцузи, дрехи, с които да стоят затворени в бази. Не им трябват бални рокли, обувки с висок ток - и такива неща
бяха дарени. Трябват им обикновени маратонки, джапанки, чехли. Слава богу, базите, които посетихме вчера, за
да доставим бебешки пюрета, млека, памперси, защото има малки дечица, са много добре отоплени. Хората се
грижат да се създаде някакъв комфорт", разказа Стела Николова.

"Тези хора не са на курорт. Основно се изхранват в базите с инстантни супи, консерви. Няма възможност да се
готви - не защото не искат да готвят и искат да бъдат обслужвани, а защото трябва да има ред. Проблем за
хотелите се оказа това, че не могат да намерят персонал, който да готви. Не е редно хората сами да готвят, защото
хотелиерите носят отговорност за тях, трябва да има обучен персонал, който да прави това", обясни тя и допълни:

"Настанените хора си помагат, почистват, за да са в помощ. Грижат се за децата си, искат тетрадки, химикалки,
моливи за тях. В центъра работят само доброволци, а всичко, което идва в центъра, са дарения, които се
разпределят единствено към нуждаещите се. Има ред, има отчетност, всичко се описва - къде и как отива, никой
не си е позволил да злоупотребява. Говореше се, че автомобили с украински регистрации пълнят багажниците си с
продукти - да, има такива автомобили. Това са автомобили на украинци, които вече са били настанени и са се
върнали в центъра, за да се включат сами като доброволци и да помагат с транспортиране на продукти, които
липсват в хотелите и базите, където са настанени украинци. Тези коли доставят до базите и хотелите памперси,
детски пюрета, детски храни, хигиенни материали - неща, от които имат нужда майки с деца. Много ми е тъжно,
когато прочета, че украинците, които идват у нас, били капризни, не искали да помагат - това не е вярно. Има
безкрайно много случаи, в които хората пристигат, настаняваме ги в хотел, а на следващия ден същите хора са
доброволци в центъра, за да помагат".

Майките и децата, които пристигат в Центъра за съдействие на бежанци от Украйна във Варна, биват настанявани
преимуществено в хотели и бази, като целта е да не бъдат изолирани, да живеят в общност, да не са сами, да си
помагат и да се подкрепят. Хотелиерите се свързват с центъра, като осигуряват транспорт от неговото
местоположение до местата за настаняване. Хотелът трябва да е подготвен. Понякога се налага даден хотел да се
отвори по спешност, защото автобуси пристигат по всяко време на денонощието, като се цели хотелите да са топли.
Ако няма възможност хората да бъдат посрещнати с храна, центърът предоставя сухи готови храни - затова и
необходимостта от дарения на консерви е постоянна.

В хотелите се грижат за хората, разказва Стела Николова и обяснява, че често единственото, което хотелиерите
взимат от центъра, са нещата, които самите хотелиери не могат да осигурят - хигиенни материали, памперси,
бебешки пюрета, каши, адаптирано мляко, истински сокове, дарени от български производители.

"Хората даряват с мисълта, че пристигащите украинци са изстрадали. Те са пътували по 40-50 часа без да слязат
от автобуса. Децата са изнервени. Нямаме възможност да предоставяме топла храна в Спортната зала, но се
стараем да има чай, кроасанчета за деца, сокче, бисквитки. Успяхме да организираме детски кът в Спортната
зала, топло е, има дарени електрически печки, които допълнително включваме", посочи още бившият народен
представител.

Държавната агенция за бежанците има отделено помещение в Центъра за съдействие на бежанци от Украйна
във Варна, за да могат да извършват регистрации на пристигналите. Процедурата обаче е бавна, разказва Стела
Николова, като посочва, че на ден биват обработени документите на около 30 души. "Правителството взе решение
да направи сайт, който е в процес на разработване. Този сайт ще бъде достъпен, съответно ще информираме
всички украинци, за да могат сами да направят регистрацията си. Така ще имат достъп до здравеопазване, ще
могат да получават помощ и информация за своите нужди. Засега Държавната агенция за бежанците продължава
да работи, но капацитетът им не е достатъчен. Там няма толкова много хора, които да могат да бъдат изпратени и
да посрещат пристигащите. Само през нашия център са минали около 10 хиляди души, като те вече са настанени",
обясни тя.

Според Стела Николова държавата трябва да помогне за спешно изграждане на центрове за съдействие на
украинските бежанци в Русе и Бургас: "Смятам, че правителството трябва да се заеме по-сериозно с
възможностите за настаняване. Редно е да се помогне на хотелите, които имат нужда от работна ръка. Военните
също имат капацитет да бъдат от помощ. Има нужда координационни центрове да бъдат създадени поне в Русе и
Бургас. Хората, идващи от Румъния, пристигат най-вече в Русе и Силистра. В Русе много липсва такъв център.
Доброволците там се опитаха да създадат такъв, но нямаха помощ от институциите. В Бургас също са се опитали
да направят център, но капацитетът му е много по-малък от този на центъра във Варна, а такъв център е също
ужасно необходим в Бургас".

"Военните имат капацитет да създадат такива центрове, предполагам имат и обучени хора, които да вършат



работата, която сега се върши от доброволци. Ако има възможност да изпратят обучени хора и във Варна, разбира
се, ще бъдем благодарни - доброволците имат нужда от обучение, трудно е разпределението на нощните смени.
Студентите, които през деня работят и посещават лекции, а нощем доброволстват в центъра, не могат да издържат
безкрайно дълго. Засега се справяме да осигурим доброволци за през нощта, но имаме нужда от подкрепа",
допълни тя.

В края на разговора Стела Николова отправи следния призив: "Искам да призова хотелиерите да отворят своите
хотели за хората, пристигащи от Украйна. Разбирам, че им е трудно, че базите са затворени, че има нужда от
почистване. Търсим всякакви варианти и намираме начин. Призовавам хотелите - бяха отделени достатъчно
средства, сумата от 40 лева за ден не е малка. Тази помощ ще бъде предоставена, вече е публикувано
разпореждането на правителството, правилата са ясни, хотелиерите могат да се запознаят с тях. Не е редно на
пожар посред нощ да търсим къде да настаним пристигнали вече хора. Редно е да има яснота кои са базите,
колко човека могат да поемат, приемат ли домашни любимци или не. Молим за съдействие".

С Центъра за съдействие на бежанци от Украйна във Варна можете да се свържете на контактите, посочени във
Facebook страницата на центъра. Още контакти можете да намерите в сайта на центъра. Отново на сайта можете
да откриете и повече информация как е възможно да направите дарение.
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