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Телекомът получи две награди от конкурса B2B Employer Branding Awards 2021

А1 награди 7 български училища в първото издание на конкурса "Дигитално училище на България", който се
проведе през 2021 година. Победителите в различните категории са от Варна, Гоце Делчев, Дупница, Кърджали,
Свищов и София. Проектите включват разнообрази подходи за обучение като виртуална реалност, интерактивни
дъска и съвременни STEM кабинети. Конкурсът се проведе в партньорство с фондация "Заедно в час" и с
подкрепата на Министерство на образованието и регионалните управления по образование.

Експертното жури посочи най-добрите, които ще получат дигитална интерактивна дъска от А1, за да направят
обучението още по-интригуващо. Членовете на журито бяха изявени професионалисти и активисти в сферата на
образованието, журналисти и представители на европейски институции.

B2B Employer Branding Awards 2021 с два приза за А1

А1 получи две награди от конкурса B2B Employer Branding Awards 2021. Компанията беше отличена за иновациите
в обучението на таланти в пандемични условия. В специалната категория "Изгряващ лидер" наградата беше
заслужено присъдена на Яна Янкова, старши мениджър "Финтех и дигитални решения". За по-малко от година
нейният екип успява да създаде и да поддържа над 500 кампании, а приносът им към общите приходи на
компанията надхвърля няколко милиона лева.

В категория "Иновации в обучението на таланти" журито на конкурса оцени на високо ниво подхода на А1 да
стимулира и подкрепя надграждането на знанията и уменията на талантите в компанията чрез специално
създадената ICT академия. По време на академията А1 използва новаторски подход за повишаване на
компетенциите на талантите от направление "Корпоративни продажби" в условията на пандемия с помощта на
специално създадени виртуални обучения.
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Свищов. С огромна радост от Търговската гимназия в Свищов споделят, че училището е сред националните
победители в първия конкурс за "Дигитално училище на България", в който са се включили 124 проекта от 20
области на страната, съобщават от учебното заведение. Конкурсът се организира от А1 в партньорство с фондация
"Заедно в час" и с подкрепата на Министерството на образованието и науката. Първото място в категорията
"Дигитален проект" е отличило гимназията като една от най-иновативните в страната. Наградата, която са
получили и ще им помогне да стават още по-добри, е интерактивна дъска.
Поздравления за усилията на всички участници в проекта "STEMB - STEM + Бизнес"!

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

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

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

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

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

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

Подробният регламент за участие в конкурса можете да прочетете тук.

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

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

За постигане на целите си Фондът придобива безвъзмездно, управлява и се разпорежда с движими и недвижими
имоти, финансови активи, права върху обекти на интелектуалната собственост, уникални и други произведения на
изкуството, които се даряват или завещават от физически и юридически лица от страната и от чужбина в полза на
Фонда или са резултат от дейността му. Той е гарант за изпълнението на волята на дарителите.

През годините обединява щедрия принос, усилия и воля на над 80 000 дарители и чрез тях участва в създаването и
развитието на 250 национални обекти на културата, просветата, науката, здравеопазването, спорта… Сред тях са
обществени институции, национални и регионални музеи и галерии, църкви и манастири, монументи, посветени на
българската история, възстановени паметници на войнската слава.

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

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

Повече от 12 поредни години утвърдени и начинаещи автори, малки и солидни издателства мерят страници за
най-престижния приз за проза "Роман на годината".

Макар и само с едно издание надпреварата на Националната награда за млад талант в съвременното изкуство и
наука събира съцветие от най-светлите умове и дарования на България, придобили световна известност и
реализация.

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

Траен и желан партньор на Фонда е УНИЦЕФ. Конкурсът за детска рисунка на тема "Заедно в изкуството за по-
добро бъдеще" е съвместна инициатива, родила незабравими изложби.

Отлично е и сътрудничеството с Държавния културен институт към министъра на външните работи, както и с още
десетки организации и институции.

Това е първата отворена покана за кандидатстване за тази година

Фондацията на TELUS International в България кани фондации, сдружения и други юридически лица с нестопанска
цел да кандидатстват за финансиране на социалнозначими проекти, в подкрепа на местните общности.
Финансират се проекти в областите здравеопазване, образование и околна среда.

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

През 2021 г. фондацията финансира общо 13 социалнозначими проекта, пет от които с национален обхват, а
останалите в региони като Странджа планина, Синеморец, Чирпан, Хасково, Ловеч, Варна и др. Същата година,
грантовата програма на Обществения борд бе отличена като най-добрата дарителска програма в рамките на
Годишните награди на Българския дарителски форум.

От своето създаване през 2015 г. до момента фондацията на TELUS International в България е финансирала 139
проекта, на обща стойност над 1 милион лева.

Всички детайли и условия за кандидатстване могат да бъдат намерени на Интернет страницата на фондация
"Обществения борд на TELUS International в България".

За TELUS International Bulgaria

TELUS International Bulgaria е водещ доставчик в сферата на BPO (Business Process Outsourcing). С екип от над 4
000 души в София и Пловдив, компанията е най-големият работодател в сектора у нас. TELUS International Bulgaria
предоставя иновативно клиентско обслужване на над 50 езика, модериране на съдържание и дигитални решения
от следващо поколение. Портфолиото от клиенти включва водещи световни брандове в областта на технологиите,
туризма, видео, конзолни и мобилни игри.

Като част от глобалното семейство на TELUS International, компанията застава зад философията "Даваме там,
където живеем". Всяка година в рамките на TELUS Дни на подкрепа служители, техните приятели и семейства,
стават доброволци в една или няколко обществено значими каузи. Фондацията "Обществен борд на TELUS
International Bulgaria" годишно инвестира 170 000 лева в проекти на граждански организации в областта на
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свои проекти за финансиране

Дата: 25.02.2022 17:18
Медия: Bulgariautre.bg

https://bulgaria.utre.bg/2022/02/25/600923-fondatsiata_na_telus_international_v_bulgaria_kani_grazhdanski_organizatsii_da_kandidatstvat_sus_svoi_proekti_za_finansirane


здравеопазването, образованието и екологията.

На обявеното от фондация "Благотворител" 2022 г. шесто издание на конкурса "Млад благотворител" за ученици от
7 до 12 клас, станаха известни финалистите. За конкурса пред Радио София разказа Станислава Рашева.
"Преди седем години всъщност, едни ученици поискали от фондацията пари за да направят нещо добро. И
така, след това се ражда тази инициатива всяка година да обявяваме конкурс за да финансираме проекти на
ученици с благотворителна цел", каза Рашева.
Тя сподели, че за всичките тези години са получили около 200 проекта, като те са в три основни области: "Грижа
за деца, или ученици лишени от родителски грижи, или възрастни хора в нужда", това е първата тема, втората е
"Съхраняване на музикалното ни наследство" и третата е "Екология", каза тя.
Рашева поясни, че финалистите се избират от жури, което тази година е седемчленно. По думите й на първо място
е класиран проекта "Мисия Ромбана" на осмокласничката Алина Ставрева от гр. Ямбол. С него тя запознава
хората с един феномен от българския фолклор, а именно лазаруването в село със смесено българско и гръцко
население.

На второ място е отличен проекта на две момичета от Русе, които са обърнали внимание на темата за деца
лишени от родителски грижи и предлагат с общуване и преживяване да се сближат и да се сприятелят с тези
деца, а също така залагат и на извършването на екологични дейности, каза Рашева.
Тя добави, че на трето място са класирани две момичета от Бургас, чиито проект "Българските шевици - мост
между поколенията" свързва чрез везбарството деца лишени от родителски грижи с възрастни хора, които
имат потребност да предадат това свое умение.
На четвърто място по думите й е класиран проекта на две момчета от Варна, чиято цел е да събудят внимание в
обществеността за вредата от изхвърлените фасове, а на пето място е отличен проекта "Съхрани природата -
промени града", чиято цел е разделното събиране на отпадъци.
Шестото място е дадено на ученици от гр. Бухово, като целта на проекта им "Тайните пасища на Чичовите конье" е
да популяризират фолклора на този край.
Още подробности можете да чуете в звуковия файл на БНР. 
Илюстрация: Фондация "Благотворител". 

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

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

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

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

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

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

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

Кой ще е следващият кавалер на отличието ще реши журито.

"Подкрепи таланта – дари", 2022 д-р Ивалина Трендафилова нанонауки и нанотехнологии

постдокторантска специализиация (януари 2021 – януари 2024), Намюрски университет, Бeлгия

"Популяризирането на науката на достъпен език за по-широк обществен кръг е от значение, тъй като би
подпомогнало разбирането на получените научни резултати и възможните ползи от тях. Поради тези си убеждения
с ентусиазъм участвам в разпространението на научните резултати чрез различни канали, като медии (телевизия,
радио), социални мрежи и семинари, като това беше и моята идея зад участието ми в конкурса за Национална
награда за млади таланти в науката и изкуството на Националния дарителски фонд "13 века България"."

Магистър "Медицинска химия", Факултет по химия и фармация, Софийски университет "Св. Климент Охридски",
София

Доктор, Институт по органична химия с център по фитохимия, БАН, София

Автор на десетки научни публикации в сферата на нанонауките и нанотехнологиите

Ръководител на проектите:

"Разработване на нови нанокомпозитни системи за контролирано доставяне на противовъзпалителни и
противотуморни лекарствени вещества", Програма за подпомагане на млади учени и докторанти, БАН,
ДФНП 191/14.05.2016 – 14.05.2017;
"Нови доставящи системи за биофлавоноиди на основата на модифицирани мезопорести силикатни
носители", Програма за подпомагане на млади учени и докторанти, БАН, ДФНП 17-58/26.07.2017 –
26.01.2019;
"Доставящи системи за биологично активни вещества с природен произход на базата на иновативни
органично-неорганични носители", по НП МУП 01/04/2020 – 31/03/2021.

Член на национални и международни научни мрежи:

– Съюз на химиците в България;

– Slovenian Zeolite Association;

– European Association for Chemical and Molecular Sciences.

Носител на награди и отличия, сред които и Наградата на млад учен "Проф. Марин Дринов", научно направление
"Нанонауки, нови материали и технологии", София, България, 2019. Номинации за Националната награда "13 века
България" за млади таланти в съвременното изкуство и наука, 2020 и



Награда за наука "Питагор" за принос в развитието на науката, категория "Голяма награда за млад учен", София,
България, 2021

Ана Костова художник, живопис

Магистърска степен (2021 – 2023), "Свободни изкуства" при проф. Антже Майевски, Университет за изящни
изкуства "Мутезиус", Кил, Германия

"…Винаги съм се стремяла да се развивам и да търся своята творческа разпознаваемост… В момента
продължавам да се занимавам основно с живопис, но също така експериментирам с нови техники и материали.
Обучението ми дава възможност да представя творчеството ми пред нова публика в друга държава и това, че то
бива оценено, ме мотивира да продължавам да се развивам и да се стремя към по-високи цели."

Завършва Националната художествена академия, София, магистърска степен, специалност "Живопис" при проф.
д-р Здравка Василева.

Представя свои творби в изложбите: "Портрет", 2020, галерия "Шипка" 6, СБХ, София, "В началото", 2020, галерия
"Райко Алексиев", София, "Rosa-Grün", 2020, Аншарпарк, Кил, Германия, "Import-Export", 2021, Прима Кунст,
Градска галерия, Кил, Германия.

Виктория Желязкова социология на културата

Магистърска степен (март 2021 – януари 2023), специалност "Социология на културата", Факултет по социални
науки на Масариковия университет, Бърно, Чехия

"Ако във времената на несигурност, в които живеем, съвсем малка част от нашето внимание е насочена към
понятието "грижа", то моята работа цели да разкрие пространства, методи и пътища, чрез които на подходящ език
да се приближим към осъществяване на форми на грижа, както за самите нас, така и за нашето обкръжение."

Бакалавър "Интернационален бизнес", Университет в Маастрихт, Нидерландия

Бакалавър "Изкуства и култура", Университет в Маастрихт, Нидерландия

Делян Балев международни отношения

Магистърска степен (2021 – 2023), специалност "Културни различия и транснационални процеси", Катедра по
социална и културна антропология, Виенски университет, Австрия

"Моята мечта е България да се превърне в позитивен модел, както за Европа, така и за света. А българският народ
да бъде двигател на просперитета в културно-духовната, социалната, политическата и икономическата сфери.
Вярвам, че с общи усилия, труд, постоянство и колективизъм, това е възможно!"

Бакалавър, специалност "Международни отношения", Санктпетербургски държавен университет, Руска федерация

Делегат в Генералната асамблея към ООН в "Change the World Virtual Model of United Nations" 2020

Специалист по Международни отношения и дипломация към дипломатически журнал "Youth Diplomacy", 2020 –
2021, Руска Федерация

ТЕЦ "КонтурГлобал Марица Изток 3" беше отличена с престижната втора награда в категорията "Големи
предприятия" на националния конкурс "Годишни национални награди по безопасност и здраве при работа" за
2021 г. Конкурсът, организиран от Фондация "Център за безопасност и здраве при работа" с подкрепата на ИА
"Главна инспекция по труда", се провежда вече дванадесет години. При оценяване на кандидатурите
организаторите активно си сътрудничат и с отговорните държавни институции, работодателски и синдикални
организации. В тазгодишната надпревара се включиха 30 компании от цялата страна, които бяха разпределени в
няколко категории в зависимост от броя на персонала и типа дейност.

"Гарантирането на безопасността и здравето на нашите служители винаги е било наш основен приоритет.
Пандемията е огромно предизвикателство за всички нас и ни изправи пред редица предизвикателства, но
благодарение на постоянството на всички колеги и утвърдените ни добри практики успяхме да продължим

Заглавие: ТЕЦ " КонтурГлобал Марица Изток 3" получи награда за добри практики за безопасност и здраве при
работа

Дата: 28.02.2022 12:42
Медия: 3е-news
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стабилната си работа и да осигуряваме необходимата електроенергия за българските домакинства и бизнеса",
споделя Николай Колев, Мениджър "Здраве, безопасност и сигурност" в ТЕЦ "КонтурГлобал Марица Изток 3". Г-н
Колев получи отличието от г-жа Елена Аврамова, изпълнителен директор на ИА "Главна инспекция по труда".

Електроцентралата, която е една от най-големите в България, произведе електроенергията за почти половината
домове в страната през изминалата година и отбеляза 15.5 милиона човекочаса без злополуки. След 12 години
успешно поддържана сертификация по международния стандарт OHSAS 18001:2007 за управление на здравето и
безопасността при работа, през 2021 г. организацията успешно бе сертифицирана и по новия стандарт - ISO
45001:2018, който замества OHSAS.

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

Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) се присъединява към кампанията на Българския
Червен кръст (БЧК) за пострадалите в Украйна, съобщават от пресцентъра на КНСБ.

"От няколко дни в Украйна се води жестока война. КНСБ осъжда всички действия, които водят до невинни жертви.
Хиляди украинци напуснаха страната си, принудени да търсят убежище и защита от ужаса на войната. Украинският
народ се нуждае от бързи и спешни действия за оказване на подкрепа", заявяват от КНСБ.

КНСБ, заедно с благотворителния си фонд "Проф. д-р Желязко Христов", се присъединяват към националната
благотворителна кампания на БЧК за набиране на финансови средства и материална помощ за пострадалите от
войната в Украйна.

Конфедерацията призовава своите членове да проявят съпричастност като се включат в акцията и дарят нови
дрехи и обувки, спално бельо, топли завивки, хигиенни материали, палатки, фенери, батерии и генератори.

Даренията ще се приемат от днес, 1 март. За гр. София – в Централата на КНСБ на пл. "Македония" № 1; за
страната – в Регионалните съвети (РС) на КНСБ, като информация за адреси и телефони на лица за контакт за
всички РС на КНСБ може да се намери в интернет страницата на КНСБ.
Получените дарения в Централата на КНСБ ще бъдат предадени на Централата на БЧК в столицата, а тези в
Регионалните съвети ще бъдат насочени към областните структури на БЧК в страната.

КНСБ призовава фирми, организации и предприятия в цялата страна да подкрепят благотворителната кампания
на БЧК и КНСБ в помощ на бедстващите украински граждани чрез дарения по тяхна преценка.

Подкрепата си за пострадалия украински народ желаещите могат да изразят и чрез финансови средства по
сметката на Благотворителен фонд "Проф. д-р Желязко Христов": IBAN: BG34UNCR76301010291100; BIC код
UNCRBGSF; УниКредит Булбанк. Основание за превода: пострадали от войната в Украйна

Набраните финансови средства за благотворителната кампания ще бъдат преведени на БЧК.

"Нека покажем своята солидарност с украинския народ в този тежък момент! Всяко дарение е помощ, подкрепа и
надежда", заявяват от КНСБ.

/РИ/

Заглавие: КНСБ се присъединява към кампанията на БЧК за пострадалите в Украйна

Дата: 01.03.2022 08:58
Медия: Българска телеграфна агенция

Заглавие: Пощенска банка отново подкрепи състезанието СофтУниада 2022

Дата: 01.03.2022 12:09
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В престижната надпревара премериха сили 176 участника в две възрастови групи

Пощенска банка традиционно подкрепи организираното за седма поредна година от Софтуерния университет
състезание по програмиране СофтУниада 2022. В двудневното събитие, което се проведе изцяло онлайн, 176
участника демонстрираха знанията и уменията си в областта на информационните технологии и защитиха
създадените от тях проекти в четири категории. Ученикът Добромир Ангелов от гр. Варна успя да спечели в
оспорвана надпревара първото място в категория "Състезателно програмиране – младша възраст" и заслужено
получи наградата на Пощенска банка и високата оценка на журито.

Дългосрочното стратегическо партньорство между Пощенска банка и Софтуерния университет се реализира
благодарение на устойчивите екологични, социални и управленски критерии и визия за развитие на финансовата
институция и като част от програмата й за корпоративна социална отговорност. Пощенска банка подкрепя редица
инициативи с фокус върху тясната връзка между образованието и бизнеса, за да помогне на младите ИТ и
дигитални лидери да развият своя потенциал, като ги подготви за динамично променящата се среда и
иновативните тенденции в банкирането. Чрез него те получават възможността да реализират смелите си идеи с
уникалното международно ноу-хау, менторство и подкрепа на експерти от банката. Студентите на Софтуерния
университет могат да започнат кариерното си развитие в Пощенска банка, което е част от успешната й стратегия за
привличане, задържане и развитие на таланти. Партньорството между двете институции стартира през 2018 г. и е
от полза и за служителите на компанията, които могат да надградят своите дигитални знания и компетенции с
обучения на Софтуерния университет.

На 25 февруари 2022 г. Clean Air Fund, в партньорство с проект "Зелена София" на Столична община, MOVE.BG и
VMWare организираха хибридното събитие "Подобряване на качеството на въздуха в България", на което
представители на бизнеса, неправителствени организации, студенти, граждани и общинска администрация
обединиха усилия в търсене на решения за по-чист въздух в градовете в България.

В първата част на събитието бяха представени резултатите от най-новото изследване "Въздействие на
замърсяването на въздуха върху кариерните решения на висококвалифицираните работници в София", което
показа, че качеството на въздуха влияе върху кариерните решения и е едно от най-важните нефинансови условия
за висококвалифицираните служители. Макар общините и компаниите да имат редица инициативи, проблемът с
качеството на въздуха е сложен и е нужно включването на всички заинтересовани страни в диалога.

Именно затова във втората част на събитието, която премина под формата на хакатон, се включиха активно
граждани и служители, които с помощта на ментори работиха върху своите идеи за по-чист въздух.

Финално бяха представени 9 идеи, като първата идея дойде от Хасково и бе фокусирана върху изграждане на
станции за мониторинг на въздуха и водата чрез висококачествени сензори и платформа, използваща изкуствен
интелект за анализ на данните и прогноза за замърсяването на въздуха, подобна на прогнозата за времето.

Вторият отбор насочи фокуса към потенциала на зелените покриви да бъдат бели дробове на модерния град и да
подобрят въздуха. Техните ползи бяха ясно посочени – 100 м2 зелен покрив филтрира 200 кг прах от въздуха за 1
година, намаляват ефекта на топлинния остров и температурата в градовете, създават допълнителна
шумоизолация, повишаване енергоефективността на сградата. Като допълнение, би могло и да се развива градско
земеделие на покрива в съчетание с компостиране на отпадъци от живущите.

Третата идея бе да даде една по-глобална картина и изброи множество мерки и цялостен подход: първо чрез по-
добра оценка на замърсяването чрез създаване на независими измервателни станции и мрежа от подвижни
нискобюджетни станции и създаване на обща платформа за оценка на качеството на въздуха. Също бе обърнато
внимание и на нуждата от намаляване на емисиите в транспорта и енергийната ефективност в сградите – чрез
отопление чрез термопомпи и използване на фотоволтаични системи. Другият ключов метод за намаляване на
замърсяването е увеличаването на растителността, и то специфични растителни видове, които реагират с някои
замърсители (например бръшлян, люляк и др.). Важна част от решението и дори това, с което трябва да се
започне, е информирането и ангажирането на гражданите чрез обща дигитална платформа, за да могат те да
започнат да действат по-проактивно.

Четвъртият отбор също представи пространствен анализ на замърсяването и множество мерки на общинско ниво,

Заглавие: 9 решения за по-чист въздух бяха презентирани на хакатона "Подобряване на качеството на въздуха
в България"

Дата: 01.03.2022 14:21
Медия: Столична община

https://www.sofia.bg/web/guest/-/9-resenia-za-po-cist-v-zduh-baha-prezentirani-na-hakatona-podobravane-na-kacestvoto-na-v-zduha-v-b-lgaria-


които да са като единен стандарт и да могат да бъдат приложение във всички общини – като се започне от
изграждане на мониторингови системи за локализиране проблемните райони, особено на тези с превишени ФПЧ
2,5 (които са по-опасни, особено за децата), отчитане на топографията на различните райони, делегиране на
общински средства за конкретни проекти. Като конкретни мерки бяха изредени "зелен билет" за градския
транспорт в дни със завишено замърсяване и озеленяване на главни пътни артерии с минимум 5 м широки
зелени масиви, които да поемат замърсяването и шума от големите булеварди и биха филтрирали около 70% от
ФПЧ. Така биха могли да бъдат включени и гражданите в тяхната поддръжка.

Петото предложение цели създаването на юридическо лице с нестопанска цел, което да работи за превръщането
на градовете в България в "Райска градина", като се използват земите в градовете и околностите им, така че да се
опази биоразнообразието и за насърчаване на местно производство на селскостопанска продукция по модела на
испанската Дехеса. Така постепенно ще се отклони подхода от еднотипно залесяване с бял бор в земите на
държавните горски стопанства и заменянето им с дървесни видове, които са типични за конкретни естествени
местообитания и климат и опазват биоразнообразието. По примера на Виена, градовете биха могли да засаждат
и лозови масиви в градовете.

Шестата идея цели да покаже връзката между мръсния въздух и здравословните последици и лошото качество на
живота в следствие от това. Това се постига основно с информираност на хората на какви замърсители са
изложени те ежедневно и как самите те допринасят за това. Това би било възможно чрез използване на
датчици/сензори, които да бъдат носени от доброволци, и да се събират данните централизирано. Те биха могли и
да информират гражданите, че се превишават здравословните лимити. Информационната кампания цели да бъде
повсеместна и да включва различни заинтересовани страни.

Седмият отбор се представи с идея за мобилно приложение, наречено Aired Out. От една страна то цели да се
събере на едно място цялата налична информация за измерванията на качеството на въздуха, трафика и
отоплението, като съвместно работят всички заинтересовани страни. Данните биха могли да бъдат използвани от
граждани, местните власти, НПО-та, държави. Ключов похват би бил и използването на геймификация, така че
гражданите да бъдат стимулирани да споделят какво са направили за намаляването на своите въглеродни
емисии днес за околната среда, за своя собствен район, в който живеят и да получават награди за това.

Осмото предложение бе наречено "Зелена пътечка", която води към поетапно подобряване качеството на въздуха
в затворени и открити пространства, посредство обучение, иновации и игрови елементи. Това отново се случва
посредством мобилно приложение, като тази виртуална "пътечка" се разклонява първо към училищата,
инициирайки проект "Пеша на училище", който стимулира с игрови елементи, "зелени награди" и образование и
информираност по проблема. Мобилното приложение надгражда вече съществуващото SofiaCoin, като се
прехвърли на национално ниво, и също се насочи и към служители на компаниите и се инициират състезания
между училищата, между компаниите, между гражданите. Вторият проект е "пътечката" в училище - чрез
практическо образование, включващо иновативен продукт с микроводорасли и ползите от него за качеството на
въздуха в затворени пространства. Продуктът е биоректор, наречен Vodoraslo, и намалява нивата на CO2, NO2 и
SO2 в затворени пространства. Предложеният проект надгражда много от вече съществуващите инициативи.

Деветата идея е наречена "Слънчева духалка", която може да работи по цял ден, всеки ден, без нужда от
захранване и без вреден отпечатък. Сглобяването й се състои от вакуумна тръба и други прости компоненти, лесно
е и всеки може да го направи сам, без да има някакви специални умения и познания. Вакуумната тръба отделя
голяма топлина при слънчево греене, ако бъде поставена до прозореца и слънцето я напича през деня и заменя
изцяло отоплението през деня.

Журито оцени всички проекти като много ценни и благодари на всички ментори и партньори на събитието. В
избора си за финални победители, те се насочиха към конкретните идеи, които могат да бъдат приложени на
практика и отредиха следните идеи за победители:

Трета награда отива при отбор №9, който презентира идея №5 "Райска градина в градовете", целяща да
интегрира работата върху биоразнообразието и замърсяването на въздуха
Втора награда бе отредена за Отбор №13, който представи идея №9 за "Слънчевата духалка" и цели да
насърчи създаването на реален прототип.
Първа награда отива при отбор №12, който създаде предложение №8, наречено "Зелена пътечка", което
адресира замърсяването още от източника му, ангажира учениците и следващото поколение.
Извънредна специална награда бе дадена и на първата идея, която обединява проблемите както на
въздуха, така и на водата. Тя ще получи подкрепа от "Зелена София" и Zero Waste Sofia, веднага щом има
разработени и датчици за качеството на водата, както и за сравняване на данните от датчиците за въздуха с
действащите сертифицирани станции.

Заглавие: Ротариакт с дарителска кампания на 8 март срещу репродуктивните проблеми

Дата: 01.03.2022 14:00
Медия: Divident.eu

https://divident.eu/4894/rotariakt-s-daritelska-kampaniya-na-8-mart-sreshu-reproduktivnite-problemi/


По случай Международния ден на жената 8 март от Ротаракт – клуб Стара Загора, съвместно с Община Стара
Загора и Фондация "Искам бебе", организират ежегодната си кампания "С цвете в ръка срещу репродуктивните
проблеми".

На 8 март пред Община Стара Загора инициаторите ще разположат свой щанд до "Гъбата" на пешеходната зона.
Там членовете на Ротариакт ще подаряват цветя на всички дами, а минувачите от своя страна, ще имат
възможност да подкрепят инициативата им за осигуряване на инвитро процедури за семейство с репродуктивни
проблеми чрез малки и големи дарения.

"През изминалата година чрез нашата инициативата, се събраха средства в размер на 5 222 лева. С тяхната
помощ, една двойка от Стара Загора, избрана на случаен принцип беше подпомогната да сбъдне своята мечта и
да увеличат своето семейство с най-малко още един член.

Поради големия миналогодишен интерес, който бе проявен от страна на бизнеса и голямата подкрепа в
инициативата, тази година бе взето решение от Ротаракт клуб Стара Загора да предложи алтернативни
възможности за подпомагане на инициативата. Затова дарения този път могат да се правят и няколко дни преди
Деня на жената.

По официални данни двойките с репродуктивни проблеми в България са над 145 000, като се смята, че всяка
шеста двойка има проблем със зачеването. А след последното преброяване в страна се установи, че населението
на Република България е намаляло с над 800 000 души.

Помогнете ни в борбата с тези статистики, като се включите в нашата прекрасна инициатива и бъдете част от
причината едно българско семейство да сбъдне своите мечти, призовават от Ротариакт Стара Загора.

Всички събрани средства от кампанията ще бъдат дарени на Фондация "Искам бебе", която подпомага двойки,
борещи се с проблемите при зачеване. Сметката, по която можете да дарите средства е следната – IBAN:
BG79RZBB91551013640696, с титуляр: Ротаракт клуб Стара Загора.

За повече информация прилагаме линк към събитието: https://www.facebook.com/events/1361852124263422?
ref=newsfeed

За допълнителни въпроси можете да се свържете с Християн Стоев на телефон 0899 925 108.

Фондация "Обществен борд на TELUS International Bulgaria" дари 15 000 лева за подпомагане на пострадалите от
войната мирни граждани в Украйна и бежанците, потърсили помощ в България. Дарението е направено за
благотворителната кампания в Платформата.бг, която вчера бе обявена от Сдружението на украинските
организации в България (СУОБ) "Мати Украйна" с партньорството на Фондация BCause. Средставата са
предназначени за хранителни пакети, дезинфектанти, хигиенни материали, термо одеяла, противовирусни
средства, марли, бинтове, медицински раници и много други. "Горди сме, че толкова много доброволци на TELUS
International Bulgaria се присъединяват към редица благотворителни дейности, инициирани от компанията и тях
самите, в подкрепа на бежанците от Украйна. Ще ви държим информирани за техните актове на доброта.
Благодарим ви, добродеятели!", написаха от компанията във фейсбук и призоваха и други да помогнат. Дарения
онлайн за кампанията "Помощ за пострадалите в Украйна" в Платформата.бг: https://bit.ly/3Koa3tx 

Сдружението на украинските организации в България (СУОБ) "Мати Украйна", която представлява украинската
диаспора в България, обявява дарителска кампания в www.Platformata.bg в помощ на хората, които пострадаха от
войната в Украйна. 

Заглавие: TELUS International Bulgaria дари 15000 лева за пострадалите от войната в Украйна

Дата: 01.03.2022 17:00
Медия: BCause

Заглавие: "Мати Украйна" в партньорство с Фондация BCause" започват кампания в помощ за пострадалите в
Украйна

Дата: 01.03.2022 23:55
Медия: Информационен портал за неправителствените организации
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https://www.ngobg.info/bg/news/125681-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B0-%D0%B2-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D1%82%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-bcause-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B2%D0%B0%D1%82-%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BF%D0%BD%D0%B8%D1%8F.html


На 24 февруари 2022 година Руската федерация нападна Украйна. Всички денонощно следим в социалните
мрежи снимки и видео клипове, свидетелства от първо лице на хора, чийто живот се промени за един миг.
Семейства се крият с децата си в бомбоубежища. Бебета се раждат в метрото. Мирни граждани - до вчера били
учители, счетоводители, инженери, селски стопани, спортисти или музиканти - грабват оръжие да отбраняват
градовете си. Научаваме за разрушени жилищни сгради, болници, кръвни центрове.
Стотици бежанци вече напуснаха границите на Украйна, за да потърсят помощ в съседни държави. Но голямата
част от 44-милионото население остава в домовете си, в мазетета, на фронтовата линия. Те имат нужда от
хранителни пакети, дезинфектанти, хигиенни материали, термо одеяла, противовирусни средства, марли, бинтове,
медицински раници и много други.
Линк към кампанията за набиране на средства: https://platformata.bg/bg/kauzi/1531:help-
ukraina/details/campaign.html
#України

Д-р Милен Врабевски и Фондация Българска Памет активно помагат на наши сънародници от Украйна, които
пристигат в България, бягайки от все по-ожесточените военни действия там.

Д-р Милен Врабевски и Фондация Българска Памет активно помагат на наши сънародници от Украйна, които
пристигат в България, бягайки от все по-ожесточените военни действия там. Осигурено е всичко необходимо за
спокойното им пребиваване в нашата страна.

02.03.2022

Децата и семействата в Украйна се нуждаят от нашата помощ сега! Дари онлайн на dari.unicef.bg/ukraina или
изпрати SMS с текст "UKRAINА" на номер 1021 и дари 5 лв. към УНИЦЕФ. ДДС и такси не се дължат за абонатите
на всички мобилни оператори.

Как UNICEF помага на децата в Украйна:

осигурява достъп до чиста питейна вода;
снабдява със здравни, хигиенни и образователни материали за спешни случаи;
предоставя психосоциална подкрепа за деца.

7.5 милиона деца в Украйна сa в oпасност и имат нужда от нашата подкрепа сега!

Повече информация ТУК.

На 1 март те получиха сертификати по устойчиво управление от Софийския университет "Св. Климент

Заглавие: Д-р Милен Врабевски и Фондация Българска Памет активно помагат на наши сънародници от
Украйна,

Дата: 02.03.2022 12:33
Медия: Лентата

Заглавие: УНИЦЕФ В БЪЛГАРИЯ СТАРТИРА ИЗВЪНРЕДНА ФОНДОНАБИРАТЕЛНА КАМПАНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ
НА СПЕШНА ХУМАНИТАРНА ПОМОЩ НА ДЕЦАТА И СЕМЕЙСТВАТА В УКРАЙНА

Дата: 02.03.2022 13:01
Медия: Българска стопанска камара

Заглавие: Над 30 служители на УниКредит Булбанк завършиха първата ESG Академия на Стопанския факултет

Дата: 02.03.2022 16:10
Медия: УниКредит Булбанк

https://www.lentata.com/page_24846.html
https://www.bia-bg.com/news/view/29829/
https://www.unicreditbulbank.bg/bg/za-nas/media/novini/nad-30-sluzhiteli-na-unikredit-bulbank-zavrshiha/


Охридски"

Над 30 служители на УниКредит Булбанк от цялата страна, сред които и главният изпълнителен директор
Цветанка Минчева, се включиха в първото издание на ESG Академията на Стопанския факултет на Софийски
университет "Св. Климент Охридски". Академията е първата национална сертификационна програма за обучение
на специалисти по устойчиво управление.

След успешното завършване на целия обучителен курс, на 1 март участниците в Академията получиха своите
сертификати от доц. д-р Атанас Георгиев, декан на Стопански факултет на Софийски университет и гл. ас. д-р
Марина Стефанова, директор на магистърска програма "Отговорно и устойчиво управление" в Стопански факултет
и ръководител на ESG Академията.

В ESG Академията са включени модули по устойчиви финанси, зелена, кръгова и социална икономика, ESG
отчетност и др. Академията е част от специално разработената холистична програма "ESG Learning Journey" за
ESG обучения и развитие на служителите на банката, част от ESG стратегията. В ESG Learning Journey влиза и
партньорство с първата магистърската програма "Отговорно и устойчиво управление" на Стопанския факултет. В
нея, отново изцяло финансирани от банката, се обучават над 40 служители, бъдещи ESG магистри. В допълнение
банката стартира и образователен подкаст за устойчиво управление ESGpresso.

"Партньорството ни в ESG Академията е с цел да бъдем адекватен партньор на бизнеса и гражданите в прехода
към по-устойчиви индустрии. За нас е важно да продължим да развиваме нови знания и умения в сферата на
устойчивото управление. По този начин сме подготвени да работим с нашите клиенти и да предоставяме устойчиви
инвестиции за развитие на иновации в областта на социалната и ниско-въглеродната икономика.", коментира
Андреа Тониети, член на УС на УниКредит Булбанк и специален гост на церемонията по завършването.

"Много се радвам, че Стопанският факултет и УниКредит Булбанк днес отбелязваме завършването на първата ESG
Aкадемия. Поставихме начало на серия обучения като лидери от страна на образованието и от страна на
финансовия сектор, за да отбележим колко е важна темата за устойчивото развитие в поведението на компаниите
във връзка с Целите за устойчиво развитие и да насърчим положителна промяна в обществото и света", сподели
доц. д-р Атанас Георгиев.

Академията за управление на социалните, екологичните и организационните аспекти от дейността на
организациите (ESG Академия) е разработена от Българска асоциация на КСО специалистите и Център за
образователни услуги към Стопанския факултет, Софийски университет "Св. Климент Охридски". Тя се състои от 5
задължителни модула, всеки от които е с продължителност от 8 академични часа. За преминаването на всеки
модул участниците трябва да положат изпит или разработят индивидуален проект по даден казус или задача.
Дипломираните специалисти са успешно завършилите и петте модула.

Допълнителна информация за медии:

Дарина Радославова, тел +359 887 505273, Ebsjob/SbeptmbwpwbAVojDsfejuHspvq/CH

Екатерина Анчева, тел +359 (0) 2 9264 963, flbufsjob/bodifwbAvojdsfejuhspvq/ch

Знаете ли кое е най-богатото на птици място в България? А мястото с най-голям добив на морска сол? А
къде е най-голямото находище на лечебна кал у нас? Отговорът и на трите въпроса е един - Атанасовско
езеро.

Повече за този птичи рай ще ви разкаже Спас Узунов от Българска фондация Биоразнообразие. Гледайте видеото
в YouTube канала ни.

Заглавие: Видео разказва за най-богатото на птици място в България - Атанасовско езеро

Дата: 02.03.2022 22:12
Медия: За да остане природа

Заглавие: Фондация "Светът на Мария" предлага специализирана подкрепа за хора с интелектуални
затруднения и работа за бежанци от Украйна

Дата: 02.03.2022 23:55
Медия: Информационен портал за неправителствените организации

http://forthenature.org/news/4427
https://www.ngobg.info/bg/news/125710-%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%8A%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%B5-%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%B4%D0%B0-%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B3%D1%83%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.html


Фондация "Светът на Мария" е готова да осигури специализирана подкрепа на семействата на бежанци от
#Украйна, сред които има хора с интелектуални затруднения. Можем да окажем подкрепа на такива хора и на
близките им, както и те да бъдат включени в дейностите на Дневен център #Светове.
Фондацията може да предложи и работа на бежанец от Украйна, който има интерес и мотивация да се развива в
областта на подкрепата на хора с интелектуални затруднения.
За повече информация, моля, свържете се с нас на тел. 02 423 9740 или на моб. 0897 892 771. Можете да ни
пишете на: office@mariasworld.org 
#України 

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

За по-малко от седмица инвазията на Русия в Украйна предизвика огромна хуманитарна криза, която тепърва ще
се разраства. По данни на Върховния комисариат на ООН за бежанците между половин и един милион души вече
са избягали от войната в Украйна към съседните страни след началото на руската инвазия на 24 февруари 2022 г.
Голяма част от тях са жени и деца, изоставили домовете си, за да потърсят безопасност. Те пристигат на
граничните пунктове изтощени и носещи малкото вещи, които са успели да грабнат преди бомбите да паднат над
градовете им. И спешно се нуждаят от нашата финансова и хуманитарна подкрепа. По последни данни, България е
подслонила над 7 000 лица, търсещи спасение и закрила, като очакваме тази вълна да стане още по-голяма в
следващите дни и седмици.

Докато едни напускат Украйна и търсят убежище от войната в съседни държави като Полша, Унгария, България,
други бягат далече от Киев (вътрешно разселени лица). По-малките градове и села в западната част на страната
приютяват хиляди жени и деца, които също се нуждаят от спешна хуманитарна помощ, особено от медикаменти и
храна.

Как и на кого да даря пари?

По банков път към БФЖ с основание "Спешен фонд – Украйна"

Фондация "Български фонд за жените"
Уникредит Булбанк, BIC: UNCRBGSF
BGN IBAN: BG59 UNCR 7630 1076 5708 47
EUR IBAN: BG94 UNCR 7000 1522 4467 46
USD IBAN: BG86 UNCR 7630 1175 6331 63

В кампанията ни в Платформата.бг ТУК

През PayPal и Epay в секция "Дарете" на нашия уебсайт ТУК

Директно на Украинския женски фонд ТУК

На партньорски организации:

На Полския женски фонд FemFund ТУК, който е в пряк контакт с екипа на Украинския женски фонд и може да
окаже навременна подкрепа, в случай, че банковата система в Украйна спре да работи.

В кампанията на глобалния Urgent Action Fund ТУК, който подкрепя най-спешните нужди на жени, транс и
небинарни активисти в Украйна.

Важно!

Български фонд за жените ще предоставя набраните средства според спешността на нуждите на жените и децата,
които се намират в България и Украйна, като разпределя даренията между организации у нас, помагащи на
пострадалите на първа линия (посрещащи жените и децата на границата, кризисни центрове и места за
настаняване, предоставящи преводаческа, психологическа и друга помощ), Украйна (организации работещи на
терен) и Полша (в случай, че банковата система в Украйна спре да работи).

Благодарим за подкрепата! Не на войната! Солидарност с Украйна!

Заглавие: Спешен фонд за жените и децата, пострадали от войната в Украйна

Дата: 02.03.2022 23:55
Медия: Информационен портал за неправителствените организации

https://www.ngobg.info/bg/news/125695-%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD-%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4-%D0%B7%D0%B0-%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B8-%D0%B4%D0%B5%D1%86%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%BE%D1%82-%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B2-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B0.html


Изображение: Български фонд за жените

#України

...защото обич към Родината се създава с истина!

В навечерието на националния празник на България екипът на Фондация Българска Памет, начело с нейния
основател и председател д-р Милен Врабевски, както и ученици от столичното училище "Цар Симеон Велики",
район Банкя откриха пред депутати в парламента своята най-нова социална кампания "Родолюбието - кауза,
която си заслужава".

Целта на инициативата е да напомни, че обич към Родината се създава с казването на истината и трябва да се
възпитава от най-ранна детска възраст.

Събитието се проведе в залата на библиотеката в Народното събрание, а сред присъстващите бе зам.-
председателят на Комисията по образование и наука Ирена Анастасова, както и депутатите Елисавета
Белобрадова и Христо Петров.

По време на срещата си с народните представители, учениците от училище "Цар Симеон Велики" (район Банкя) -
второкласничката Виктория Петрова и петокласникът Никола Борисов, подариха на всички присъстващи учебното
помагало по история и цивилизация "Моята България" и разказаха не само защо родолюбието е важно за тях, но и
как то е заложено в учебната им програма.

Учебното помагало "Моята България" се състои от две части - за начален и гимназиален етап и е реализирано
съвместно между Фондация Българска Памет и издателска група "Просвета". Изданието съдържа 51 теми,
обхващащи времето от праисторическата епоха по българските земи до съвременността, а акцентът е поставен
върху онези нови събития и личности, които позволяват по-пълното и достоверно реконструиране на българската
история.

Идеята, която стои зад създаването на "Моята България" е да покаже новия прочит на отминалите събития, което
да допринесе за засилването на интереса, любознателността на читателя и да спомогне за възпитаването на
младите хора в родолюбие и историческа памет. Освен за ученици и студенти, учебното помагало е подходящо и за
всеки, който иска да подобри своите знания за българската история, както и да научи нови и любопитни факти,
касаещи важни дати от нашето минало.

"Един от приносите ни през годините е реализирането на "Моята България". Изданието е резултат от
дългогодишен труд на най-авторитетните български историци и представя автентичната история на България, без
да робуваме на чужди държавни доктрини. А кампанията "Родолюбието - кауза, която си заслужава" е поредната
инициатива, с която целим отново да напомним колко е важно възпитанието в любов към Родината да бъде
заложено в образованието и да се преподава на децата от най-ранна детска възраст на разбираем и достъпен
език", с тези думи д-р Милен Врабевски, основен идеолог и двигател на реализирането на проекта, представи
историческото издание и старта на кампанията в сградата на Народното събрание.

Припомняме, че миналата година по повод 24 май в Европейския парламент евродепутати от различни
парламентарни групи получиха английската версия на първото издание на учебното помагало по история "Моята
България".

Националният дарителски фонд "13 века България" обяви точната дата, от която кандидатите за конкурса на тема

Заглавие: За 3 март - депутати получиха от ученици учебно помагало по история и цивилизация

Дата: 03.03.2022 08:19
Медия: Епицентър

Заглавие: НДФ "13 века България" приема от днес произведения на кандидатите за конкурса "Съвременна
българска художествена литература без граници"

Дата: 03.03.2022 12:48
Медия: Българска телеграфна агенция

http://epicenter.bg/article/Za-3-mart---deputati-poluchiha-ot-uchenitsi-uchebno-pomagalo-po-istoriya-i-tsivilizatsiya-/275369/10/0
https://www.bta.bg/bg/news/bulgaria/230118-ndf-%E2%80%9E13-veka-balgariya%E2%80%9C-priema-ot-dnes-proizvedeniyakstove-na-kandidatite-za-kon


"Съвременна българска художествена литература без граници" могат да изпращат произведенията си. И това е
трети март 2022 г., съобщиха от дарителския фонд.

Романите, новелите, стихосбирките и сборниците с разкази, според регламента трябва да са номинирани от
българската диаспора – от българските организации, културните клубове, сдруженията на автори с регистрация на
територията на съответната държава. Предизвикателството е адресирано към автори от всички общности на
българи по света, които са навършили 21 години и са български граждани, постоянно пребиваващи извън
територията на България или такива с доказан български произход, с адрес в чужбина.

Във всяка от категориите журито ще излъчи само един победител. Материалното изражение на наградата
представлява отпечатването на трите отличени творби в България от Университетско издателство "Св. Климент
Охридски", като НДФ "13 века България" финансово обезпечава материалите и консумативите за отпечатването на
всяка една от тях в размер до 3000 лв.

Приемането на литературни произведения, което започва на 3 март , ще приключи на 30 юни. До 15 септември
победителите ще бъдат обявени, за да може до края на годината творбите им да бъдат отпечатани.

Конкурсът "Съвременна българска художествена литература без граници" е организиран от Администрацията на
Президента на Република България и НДФ "13 века България"

Всички подробности за конкурса и задължителните документи можете да откриете тук.

/ТС/

Фондация"Искам бебе" и екип от акушер-гинеколози осигурява безплатни прегледи на бременни жени от Украйна,
които се обърнат за помощ към тях, съобщи координаторът на неправителствената организация за община
Велико Търново Вероника Михайлова.

От фондацията посочват, че вече 15 години работата на координаторите-доброволци към организацията е да
спомагат логистично, психологически и финансово двойки с репродуктивни затруднения от цялата страна. Затова
са взели единодушно решение, че във връзка със ситуацията сега, ще имат възможност да отделят ресурси и да
съдействат. Това е и поводът фондация "Искам бебе" да бъде включена в списъка към кризисния щаб, който
украинската общност в България е създала за оказване на първа помощ. В апел на три езика от фондацията
призовават, който има информация за нуждаещи се от помощ жени, да се свърже с организаторите, за да бъде
създадена необходимата логистика. Техни координати могат да се намерят на сайта на неправителствената
организация https://iskambebe.bg/

/РЗ/

Schwarz групата е разтърсена от събитията в Украйна. Като една от водещите търговски компании за нас е
особено важно да действаме отговорно в такъв труден момент.

Бързата и ефективна помощ в момента е основен приоритет. Ето защо от началото на кризата Schwarz групата,
със своите дружества за търговия на дребно Kaufland и Lidl, работи с различни организации за помощ на място и
вече е предоставила парични и материални дарения на стойност 3 милиона евро. Тази помощ сега се увеличава
на 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.
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Държавната агенция за закрила на детето проведе онлайн конференция "Добри практики и подходи за закрила на
децата", организирана от партньорите по проект "Изграждане на капацитет за социални услуги, образование и
полицейски служители, с цел укрепването на системата за закрила на децата в България - Strengthen". Проектът е
съфинансиран по програма "Права, равенство и гражданство" на Европейския съюз.
Фондация "Работилница за граждански инициативи" (ФРГИ), съвместно с Държавната агенция за закрила на
детето (ДАЗД) и Синдикат "Образование" към КТ "Подкрепа" организират конференцията като заключително
събитие по проекта с цел да се проведе разговор по темите за добрите международни и български практики,
насочени към закрила на децата жертви на насилие и възможните подходи и мерки за превенция на насилието
над деца.
"Вярвам, че всички ще се обединим около това, че трябва непрекъснато да се повишава капацитета на хората,
които отглеждат, образоват и се грижат за децата. Именно професионалистите, които работят с деца, както и
учителите, които ги подготвят, помагат да постигнем общата ни цел – да гарантираме благополучието и правото на
всяко дете да расте в семейна среда, да има нужния достъп до образование и до здравеопазване, и да расте
щастливо и подкрепено." каза председателят на ДАЗД д-р Елеонора Лилова при откриването на конференцията. 
Д-р Лилова заяви, че в резултат на проведените обучения в 28 града в страната се е подобрила координацията на
национално ниво между отделите по "Закрила на детето", полицията и професионалистите от образователната
сфера. Постигната е по-голяма информираност на представителите на образованието за начините, принципите и
мерките на системата за закрила на детето, ролята на Държавната агенция за закрила на детето, отделите
"Закрила на детето", дирекциите "Социално подпомагане" и детска педагогическа стая към МВР. Постигната е по-
голяма яснота за прилагането на Координационния механизъм за насилие в Закона за закрила на детето и за
това, колко е важно ангажираните професионалисти да работят заедно, когато се взимат решения за деца. 
Д-р Лилова допълни още, че срещите водят до обмяна на опит и обсъждане на определени казуси, което е
предпоставка за подобряване на координацията между тях на местно ниво и съвместната им работа, когато се
стигне до подкрепа на дете в рискова ситуация. 
В дискусията за възможните бъдещи нужди и решения за превенция и закрила на деца в риск взеха участие и доц.
Велина Тодорова, зам.-председател на Комитета за правата на детето на ООН, зам.-министъра на образованието
г-жа Мария Гайдарова, регионален съветник на УНИЦЕФ за Европа и Централна Азия, г-н Джордж Николаидис от
Института за детско здраве в Гърция, както и представители на, ангажираните институции и организации.

КОМПАНИИ И ОРГАНИЗАЦИИ ИЗВЪН БДФ -
(БРОЙ НОВИНИ: 34)

На 25.02.2022 г. в ИНУ ,,Христо Ботев" – Плевен се проведе любимото на хиляди ученици в цялата страна
състезание по английски език Spelling Bee Junior.

Състезанието се организира от Фондация "Корпус за образование и развитие – КОРПлюС". То се осъществява в
партньорство с Фондация "Америка за България", Посолството на САЩ и Министерство на образованието и
науката.

Състезанието бе открито от доц. д-р Емил Бузов – директор на Педагогически колеж – Плевен.

И тази година пчеличките от 2, 3 и 4 клас с преподаватели по английски език – Десислава Йорданова и Ивелина
Панкова показаха отлична подготовка и получиха грамоти за своето участие.

Учениците се състезаваха в 5 кръга, за да излъчат победители.

В пети кръг останаха двама участници и беше дадено началото на финалния кръг. Думата ,,ghost" донесе победата
на Валентино-Хрис Даскалов от ІІ клас, който спечели първото място и се класира за регионалните състезания.
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на Валентино-Хрис Даскалов от ІІ клас, който спечели първото място и се класира за регионалните състезания.

На второ място се класира Денислав Дакев от ІV клас.

Цветелин Горанов – директор на ИНУ "Христо Ботев" – Плевен поздрави участниците за отличното представяне.

Благотворителната организация "Ангели за България" осигурява безплатни лекарски прегледи в малки населени
места, където от години няма здравна помощ.

Кампанията е със средства, които даряват българи от чужбина и това е само една от инициативите, която
обединява близо седем хиляди наши сънародници, живеещи зад граница.

"Това, което ни обединява е силното желание да видим нашата държава в една по-добра светлина и най-вече
възрастните хора, защото това е една от основните групи, които подпомагаме. Много ни се иска да видим тези хора
да живеят достойно своите старини"-разказва Стела Иванова, създател на благотворителната организация.

Наемат лекари, които посещават малки населени места, отдалечени от областните градове. Осигуряват
апаратурата. Заплащат за транспорт, тестове за диабет и лекарства. Проблемът с недостига на медицинска помощ
в селата е от години, казва Стела Иванова:

"Нашите баби и дядовци нямат никакъв достъп до здравни грижи в селата. Липсата на транспорт усложнява още
повече проблема, защото дори да искат, те няма как да стигнат до своите лични лекари, които се намират
предимно в големите градове. Така се наложи да измислим някаква инициатива, която да закара лекарите на
място, за да могат тези възрастни хора да бъдат прегледани поне веднъж в месеца."

Безплатните лекарски прегледи в селата започват през ноември от Видинско, където партньор е фондация
"Подкрепа за реализация". Налага се да се преборят с недоверието на хората, които в началото ги приемат като
част от политическата кампания, разказва председателят на фондацията Емилия Йосифова:

"Беше доста трудно да ни възприемат по друг начин и е разбираемо, защото явно доста са били лъгани и
разочаровани хората и смятаха, че като минем веднъж, и то само предизборно, всичко това ще приключи…Когато
отидохме отново, погледнаха по друг начин на нас. Решиха, че може би има причина за надежда, но не съвсем.
Третият път вече затвърдихме отиването си там и хората започнаха да ни приемат с радост. Чакаха ни. При
вторите посещения освен медицинските прегледи имаше някои социални проблеми, за които хората имаха нужда
и се надяваха да бъдат решени."

Кампанията обхваща 25 села в общините Ружинци, Белоградчик, Димово и Кула.

Когато не са работа във филиала на Центъра за спешна медицинска помощ в град Димово, Генади Динкински,
фелдшер с дългогодишен стаж и Красимир Славчев, са сред хората по селата. За медицинските прегледи там
отварят канцелариите в кметствата. В екипите се включват и д-р Мая Младенова, както и съпругата на Генади
Динкински Таня, която също е фелдшер.

Оказва, че по селата хората масово не са осигурени или пък имат личен лекар, когото не могат да посетят,
обяснява Генади Динкински:

"Почни 70-80% не са преглеждани, защото тези които са осигурени и имат личен лекар, той е в населено място,
където те нямат транспортна връзка и не могат да отидат до него. Трябва да търсят човек с лека кола, да му платя
20, 30 лева за да ги закара, при положение, че тези хора взимат някакви мижави пенсии, с които не могат да си
платят прехраната и отоплението, да не говорим да отидат на личен лекар. Масово обаче хората не са осигурени.
Нямат личен лекар, защото са безработни и не са си плащали осигуровките. Тези хора са най-уязвими."

При посещенията по места правят кардиограми, мерят кръвното налагане, сатурацията и кръвната захар. Често
откриват диабет, за който хората дори не са подозирали.

Оказва се, че медицинската грижа не е единствената, която липсва в селата. Има хора, които са стигнали до
инвалидност, но не могат да отидат до лекарска комисия, за да бъдат освидетелствани или пък не знаят какво да
направят, разказва Емилия Йосифова. Има и хора с влошено здравословно състояние и група инвалидност,
нуждаещи се от чужда помощ, но действащите към момента социални програми ги изключват.

"Има огромна нужда от общодостъпна, мобилна здравно-социална услуга, която да работи на терен в помощ на
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хората", казва Стела Иванова от "Ангели за България". Затова от благотворителната организация отправят
предложение, което адресират до премиера и ресорни институции. Желанието им е здравните грижи в селата да
са държавна политика и пресмятат възможните разходи. Около 500 000 лева на месец ще са нужни за да се
осигурят лекарски прегледи във всичките 5000 села по веднъж в месеца. Отделно трябва да се ремонтират и
обзаведат кабинети.

За цялата страна са нужни 150 медици, които да ги посещават селата. Според представителите на
неправителствените организации, които участват в кампанията, те трябва да са и лични лекари на хората в
малките населени места, за да могат да предписват рецепти и да следят за лечението.

Демографският срив не е само раждаемост, а и смъртност и тя може да бъде коригирана с грижа към здравето на
възрастното население, казва Стела Иванова.

По предложенията, които "Ангели за България" отправят вече имат покани за срещи с Националното сдружение
на общините в Република България, както и с представители на финансовото министерство.

На мнение са, че решение на социалните и здравни проблеми в селата може да се търси също на областно или
пък на общинско ниво.

Фондация направи дарение на видинската болница

Дарение получи видинската болница "Света Петка". То е от фондация "Адра-България". Осигурено е болнично
обзавеждане, оборудване, апаратура и консумативи, обясни директорът на организацията Мариан Димитров.

"Болнични легла, матраци, завивки, Доплер, ехограф, медикаменти и много болнични мебели. Леглата са
подходящи за спешни и терапевтични отделения, където е необходимо пациентът да бъде повдигнат. Около 32
легла са, нощни шкафчета болнични има.", допълни Димитров.

Дарението е от Австрия. То е първото, което организацията прави от началото на годината. Подкрепяла е
видинската болница и досега. Само преди седмица организира психотренинг за лекарите от ковид отделението и
безплатни прегледи за граждани.

Хора от слабо населени райони, които от години страдат от липсата на медицинска услуга, най-после ще могат да
получат здравни грижи. До края на тази година лекари и медици-специализанти ще преглеждат хора в 10
труднодостъпни села в рамките на проекта "Лекар на село" на основаната в навечерието на 2022 година
фондация "Практикум", която е насочена към развитието на младите кадри в сферата на медицината в България .

Това е първият проект на новата фондация. В инициативата ще участват лекари-доброволци, които освен пряка
медицинска грижа за пациентите, ще имат
възможността да предават своя опит и знания на студентите, участващи активно в проекта.

По време на профилактичните прегледи лекарите ще придобиват представа за общото състояние на пациента. Ще
се измерват кръвно налягане, кръвна захар,
концентрация на кислород, предвидени са спирография, преглед с ехограф, електрокардиограма и бърз тест за
Хепатит С. Чрез проекта фондация "Практикум"
желае да предостави възможността на всеки от жителите безплатно да получи консултация с лекар-специалист.

Първите прегледи са били на 26 и 27 февруари в с. Орцево, община Белица, където живеят 151 души.

Първите лекари-доброволци са д-р Милена Александрова и гастроентерологът д-р Любен Георгиев, а първият
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студент, изявил желание да се включи, е специализантът
по вътрешни болести Теодор Даскалов, който е в 3-ти курс на обучението си.

Партньори и дарители на проекта са застрахователната компания "Евроинс", производителят на медицински
консумативи "Етропал", платформата за бързи изследвания Laboratoria.bg, доставчикът на медицинска техника
"Ултрамед", картовият оператор "Бензин.бг" и дилърът "Ауто Италия". Всички те осигуряват необходимите
консумативи за прегледите, апаратура, логистика, застраховки и съпътстващи услуги.

Фондация "Практикум" набира средства чрез различни кампании и дарения. В краткосрочен етап целта е да се
съберат 500 000 лева, които ще бъдат инвестирани
в обучения, практики и подобряване на работната среда за младите лекари. Сред основателите на фондацията са
Милен Христов, Ива Танева и Георги Калчев.

Те са създатели на франчайза за лабораторни изследвания Laboratoria.bg - платформа, която дава възможност
на всеки в България да се изследва бързо и лесно, без да е необходимо да чака. Пробите за изследванията се
вземат в пунктове, разположени на леснодостъпни локации, както и чрез мобилна услуга и
посещение на място в дома или офиса.

От "Практикум" споделят, че България от години страда от липсата на лекари, а голяма част от завършилите
студенти и специализантите се разочароват от тромавата система и избират професионален път в чужбина.
Причината за това не е само финансова. Чрез различни инициативи, провеждани от фондацията, поне част от
младите лекари и медицински професионалисти могат да останат в България, като им се предложат адекватно
обучение, стажове и финансова сигурност до
момента, в който се превърнат в лекари с напълно завършен курс и право да работят самостоятелно.

Подписан е договор за сътрудничество между община Брезник и "Асарел-Инвестмънт" ЕАД за 2022 година,
съобщиха от общината. Чрез контракта компанията за шести пореден път безвъзмездно предоставя дарение в
размер на 50 000 лева с цел повишаване на стандарта на живот в общината.

Половината от средствата ще се използват за значим проект, който ще бъде определен по предложение на
община Брезник. Останалите 25 000 лева ще са за подкрепа на малки проекти, постъпили като предложение от
местната общност. За финансирането им се кандидатства пред комисия, в чийто състав участват двете страни по
договора и граждански представител, определен от кмета на общината. Процесът по кандидатстване ще бъде
отворен от 22 февруари до 18 март 2022 година.

Финансирането е насочено към пет приоритетни направления: култура и самодейност; образование и младежки
дейности; спорт и туризъм; подпомагане на селата; и инфраструктура. От 2017 година до началото на 2022 година
чрез договора за сътрудничество са били подкрепени 10 предложения на администрацията на общината и близо
40 инициативи на читалища, училища, църковни настоятелства, клубове и други. 
В Брезник "Асарел -Инвестмънт" ЕАД е представено от дъщерното си дружество "Трейс Рисорсиз" ЕООД, което
разработва находището "Милин камък" за добив на полезни изкопаеми.

Перник. На 23 февруари 2022 г. младежите от Младежки клуб "Да бъдем приятели" към Фондация "П.У.Л.С." в
партньорство с БМЧК – Перник, Общински младежки съвет - Перник и Център за безопасен интернет
организираха събитие, посветено на Деня на розовата фланелка с фокус върху училищния и онлайн тормоз. 
Основната цел на проявата беше да повиши информираността и чувствителността на младите хора по темите за
тормоза в училище и кибертормоза, както и да информира и включи младите хора в разговорите за видовете
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насилие в училище, начините на предпазване и възможности за търсене на помощ подкрепа. 
Събитието се проведе на територията на публичното заведение IZI TASTE, а участниците имаха възможност да се
включат в интересна и поучителна игра-викторина на тема училищен тормоз, да се насладят на музика и интересни
награди, като целта бе по този начин да бъде стимулирана дискусията по темите, свързани с насилие и да
предоставим интерактивна възможност за участие. 
Освен в интерактивната състезателна игра, младежите взеха участие и в специално модифицирана от
доброволците на Младежкия клуб игра на дженга, която също целеше по-голяма осъзнатост в отношенческо ниво
на разбирането за разликата между критика и тормоз и къде е границата между приемливото и градивно
поведение и къде вече говорим за проява на насилие. 
Предвид състезателния характер на игрите имаше и редица награди. Първите места получиха ваучер за най-
вкусните бургери в Перник, приготвени с много желание и старание от страна на IZI TASTE. 
Участниците получиха и знания, предоставени от доброволците на БМЧК – Перник за оказване на първа помощ
при инциденти с фокус охлузвания и кръвотечение (възможни наранявания след физически сблъсък в училище и
извън него). Демонстрацията предизвика интерес сред младежите, които изразиха желание на свой ред да
повторят стъпките за оказване на помощ на симулационно пострадал съученик.
Друг силен момент на събитието бе "Тематичен простор за послания", на който всеки един присъстващ можеше да
отправи своето послание, насочено към нетолерирането на тормоза в училище. 
Кулминационното събитие бе предхождано от серия от съвместни инициативи на младежките организации,
реализирани в онлайн и офлайн пространството, сред които: онлайн събитие, организирано от Младежкия панел
към Центъра за безопасен интернет, насочено към различни аспекти на превенцията на онлайн насилието и
агресията и справяне с дезинформацията в интернет; провеждане на поредица от дискусии с ученици и учители в
училищата (общо 8 на бой) по темата за тормоза и как да го предотврятяваме, както и медийни изяви, целящи да
се привлече вниманието на гражданите и младите хора към темата и към необходимите стъпки за изграждане на
едно хармонично и защитено пространство, като ключ към училище без страх от насилие.
Отбелязването на Деня на розовата фланелка ни напомня, че тормоз в училище съществува и ни подканя да
помислим как всички заедно – деца, младежи, учители, родители и цялото гражданско общество можем да му се
противопоставяме ВСЕКИ ДЕН, за да имаме една приятелска и добра училищна среда, изградена на базата на
красиви и хармонични взаимоотношения.
Кампанията е част от общинския годишен план за младежта 2022 г., изработен в изпълнение на Закона за
младежта, в съответствие с целите на сега действащата Национална стратегия за младежта (2021-2030 г.) в
контекста на една от основните приоритетни области на Община Перник за предстоящата година, а именно:2022 -
Европейска година на младежта.

Сдружение Маринела, в партньорство с хотел Marinela Sofia, подготвиха програма за помощ на семейства от
Украйна, напуснали родината си, заради войната. Целта на кампанията е да осигури настаняване и работни места
за бежанците, с което да бъдат подкрепени в този труден момент.
"От много години сред нас има колеги украинци и ни е изключително тъжно, поради случващото се в родината им.
Искаме да бъдем максимално ефективни в помощта и подкрепата си. Никой не заслужава да живее в страх и
опасност. Щастлив съм, че нашият хотел е от първите, които ще осигурят поне временно спокойствие на
нуждаещите се", заяви мениджърът Калоян Николов. Групата на Арабаджиеви беше сред първите, които
започнаха масово да наемат бесарабски българи - родната диаспора в южна Украйна.
Хотел Marinela Sofia и едноименното сдружение са сред традиционните бизнеси и организации, които проявяват
висока социална отговорност. Те бяха и сред първите, които подпомогнаха лекари от първа линия в борбата с
ковид 19, а кампаниите им с топла кухня и благотворителност за хора в неравностойно положение са ежегодни. 

Националната асоциация на доброволците набира лекари-доброволци, които при нужда да окажат помощ на
бежанци, идващи от Украйна. Те трябва свободно да владеят украински или руски и да са съгласни да работят на
терен, например при посрещане на бежанци или в центрове за настаняване.
Вълна от съпричастност към украинските бежанци. След като в социалните мрежи се появиха десетки групи –
стотици българи предложиха помощ. От транспорт, през предоставяне на дом, даряване на хранителни продукти и
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дрехи, до предлагане на работа. От Асоциацията на доброволците в България пък подеха кампания за намиране
на лекари-доброволци, които да оказват помощ на идващите у нас бежанци.
"До момента имаме събрани кандидатури на над 70 души, които са заявили, че имат готовност да помогнат и,
които говорят руски или украински език. Имаме и над 110 други доброволци, владеещи тези езици", обясни Ясен
Цветков, председател на Националната асоциация на доброволците пред Нова телевизия.
Един от лекарите, които ще оказват помощ на нуждаещи се при нужда е д-р Олга Шпортко. Тя се мести в България
още през 2015г, когато Русия нахлу в Украйна и се стигна до анексирането на полуостров Крим.
"Имам близки в Украйна, аз съм от Харков. Имам роднини и в Киев. Всички са застрашени. Недопустимо е за
цивилизован свят в 21 век. Бих искала хората да вземат отношение по този въпрос", споделя тя.
Националната асоциация на доброволците търси доброволци, в допълнение към нейните структури, които да
работят на терен, например при посрещане на бежанци или в центрове за настаняване. Асоциацията подготвя и
списък на всички желаещи да предоставят подслон на бежанци от Украйна, който ще бъде предоставен на
държавните органи. 

Сдружение "Няма невъзможни неща" започва дарителска кампания "Мобилност за независим живот". 
С кампанията се набират средства за стартиране на нова социална транспортна услуга в помощ на хора с
намалена подвижност и техните семейства – транспортни услуги с микробус. 
Хората в инвалидни колички или други специални нужди ползват градските автобуси или специализираните
общински микробуси, но понякога достъпът до тях е затруднен, а за пътувания извън града е само за групи. 
Сдружение "Няма невъзможни неща" ще предложи транспортни услуги "от врата-до-врата", които да допълват
наличните услуги в града. По този начин се помагат не само лицата с намалена подвижност или ментални
затруднения, но и техните семейства.
Сдружението планира да закупи транспортно средство, оборудвано с рампа за инвалидни колички и да
организира услуга по превозване на хора с намалена подвижност – индивиуално или в група, за еднократни или
регулярни пътувания, в града или извън града. У
слугата ще се заплаща от бъдещите потребители и ще е организирана така, че за тях да е удобна – да бъде от
врата до врата, да има кой да им помогне с качване и слизане, работното време да е съобразно активността им и
др. Транспортната услуга ще бъде част от дейността на Социалното предприятие към Сдружението, в което
работят младежи с ментални затруднения. 
Кампанията "Мобилност за независим живот" е по идея и инициатива на Росина Русева. Планира се събиране на
средства за микробус и за заплата на шофьор за период от 3 месеца. През тези три месеца транспортната
услугата ще се предлага на половин цена. 
IBAN: BG94 RZBB 9155 1000593926 
Банка: Райфайзенбанк България АД 
Титуляр: Сдружение "Няма невъзможни неща" 
Освен дарение по банков път, Сдружението предлага и още един начин за дарение: "Релаксирай и дари" –
ползване на масаж на професионално легло Нуга Бест, като приходите от масажите се включват в дарителската
кампания "Мобилност за независим живот", съобщи Диана Настева – Председател на Сдружение "Няма
невъзможни неща". 

Възможностите за финансиране на проекти в рамките на програма "Панагюрище – Европейски град на спорта
2022" бяха обсъдени на информационна среща, която се проведе днес по инициатива на Община Панагюрище.
Спортни клубове, директори на училища и детски градини и неправителствени организации се включиха в
събитието. "Асарел-Медет"АД беше представено по време на срещата от Галя Костова – прокурист на дружеството
и председател на фондация "Асарел". "Асарел-Медет"АД и "Тракийски хотелиери" ще се включим като спонсори на
тази представителна инициатива. Очакваме информация за планираните събития през годината, за да преценим
как да разпределим нашата подкрепа", каза пред присъстващите на събитието Галя Костова. Кметът на община
Панагюрище Никола Белишки благодари на "Асарел-Медет"АД и "Тракийски хотелиери" за подкрепата и допълни,
че се надява и други фирми от Панагюрище да се включат като партньори в инициативата "Панагюрище –
Европейски град на спорта 2022". От днес до 15 март Община Панагюрище ще приема проекти за финансиране по
програмата. Кои от тях са одобрени и ще получат финансиране, ще стане ясно в края на месец март. 
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Националната асоциация на доброволците, заедно с пулмолога д-р Александър Симидчиев, събират лекари от
цялата страна, говорещи руски или украински, които да преглеждат и лекуват идващите от Украйна.

"Местата, на които практикуват лекарите в България, които имат желание да бъдат доброволци, се обявяват, за да
могат после много по-бързо да се случат нещата, ако някой има нужда от медицинска помощ. Ние много говорим
за миграция и мигранти, но хората, които идват от Украйна, особено ако са с паспорт с биометрични данни, могат
да стоят в държавата до 90 дни, без да бъдат никакви мигранти. Признатите мигранти могат да получат
медицинска помощ, но тези, които влизат по този начин – не винаги", каза пред bTV д-р Симидчиев.

"До момента са се отзовали над 70 лекари, от които повече от 12 души могат да говорят украински, а голяма част от
останалите колеги говорят руски, имайки предвид средната възраст на лекарите в България", допълни той. В
инициативата са се включили лекари от най-различни специалности, в най-голяма степен това са
общопрактикуващите лекари, преобладаващо в големите градове – София, Пловдив, Варна и Русе.

"Освен че могат самите те да помогнат, могат да служат и като входни точки в системата. На няколко пъти вече
получих обаждания за хора с онкологични и ревматологични заболявания, които имат нужда от специализирана
помощ и ако нямаме доброволец, лекарят, който първи се среща с тях, може да ги упъти вътре в системата.
Знаете, че всяка здравна система има своите особености. Така доброволците могат да помогнат медицинската
помощ да се интегрира на място и да може да се помогне ефективно", подчерта д-р Симидчиев.

Очаква се хората, които пристигат, да са с респираторни заболявания заради живота в бомбоубежищата от
последните дни, както и с туристическа диария, коментира той, но по думите му това са банални неща и лекарите
са подготвени за тях.

Д-р Симидчиев подчерта, че тепърва предстои да се направят административни промени, сред които са някои
подзаконови нормативни актове на министъра на здравеопазването и промени в Закона за доброволчеството и
Закона за даренията.

Той се обърна към лекарите в Украйна и каза, че българските лекари са на разположение, ако имат нужда от
помощ на място.

София. Фондация "Асоциация Анимус" започна изпълнението на проект "В защита на правата на човека",
финансиран от Фонд "Активни граждани"- България в рамките на ФМ на ЕИП 2014-2021 г., с главен апликант
Фондация "ДА"- Пловдив, в партньорство с Фондация "Фонд за превенция на престъпността ИГА" - Пазарджик,
Фондация "Български адвокати за защита правата на човека" – София, съобщиха от фондацията.
Периодът на изпълнение на проекта е 3 години: от 09.07.2021 год. до 08.04.2024 год.
Целта на проекта е подобряване на прилагането на международните стандарти за защита правата на човека,
провеждане на кампании за повишаване на осведомеността за правата на човека, вкл. чрез включване на млади
хора, както и предоставяне на правна помощ и консултации за жертви на дискриминация и нарушения на човешки
права.
До декември 2021 год. по проекта са изготвени три броя изследвания за домашно насилие, сексуално насилие и
трафик на хора, като на база на изводите от тях от януари 2022 г. започна специализираната работа с жени и деца
жертви на домашно насилие, с акцент хора от ромски произход. Три екипа в Пловдив, София и Пазарджик
извършват безплатни юридически и психологически консултации за пострадалите. 
Сред основните дейности е предоставяне на безплатно процесуално представителство за най-уязвимите, които не
могат да си позволят адвокатска защита. По проекта към момента се водят 27 производства за домашно насилие.

Заглавие: Над 70 лекари са заявили желание да са доброволци сред бежанците от Украйна

Дата: 01.03.2022 10:09
Медия: Zdrave.net

Заглавие: Фондация "Асоциация Анимус" започна изпълнението на проект "В защита на правата на човека"

Дата: 01.03.2022 11:41
Медия: Фокус
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http://www.focus-news.net/news/2022/03/01/2938132/fondatsiya-asotsiatsiya-animus-zapochna-izpalnenieto-na-proekt-v-zashtita-na-pravata-na-choveka.html


Днес са постъпили първите средства по обявената вчера дарителска сметка.

Търговско-промишлена палата - Стара Загора, Обществен Дарителски фонд Стара Загора, Граждански клуб ЛИПА,
Сдружението на хотелиерите и ресторантьорите Стара Загора и младият Творчески колектив "На улицата"
обединяват усилията си за посрещане, първоначално обгрижване, жилищно настаняване и осигуряване на работа
на украински бежанци. Към тази организирана общност са поканени да се присъединят и други организации и
групи, които биха искали да работят за подкрепата на бягащите от войната в Украйна. Председателите на петте
НПО са в постоянна връзка с националните и местни власти.

Утре, 2 март, сряда, от 11.00 часа в залата на ТПП – Стара Загора ще бъдат представени първите действия на
обединението и резултатите от тях. Ще бъде отправен призив към бизнеса и старозагорските граждани да заявят
солидарната си подкрепа с украинските бежанци чрез деклариране на готовност за приемане и временно
настаняване на бягащите от войната украински граждани и осигуряването на работа, за връщане към нормален и
смислен живот.

Финансова помощ за първоначално съдействие на бежанците вече е постъпила по обявената вчера банкова
сметка на Обществен Дарителски фонд Стара Загора.

"Ти Би Ай Банк" (TBI Bank) дарява 500 000 лева в подкрепа на украинския народ, съобщиха от компанията.

Предвидената помощ е в две основни направления. От една страна Ти Би Ай ще подпомогне неправителствени
организации в страните, където оперира - България, Румъния и Гърция, които осигуряват дрехи, хигиенни продукти
и всичко от първа необходимост за хората в нужда. А от друга - своите служители, намиращи се в Украйна, както и
техните семейства.

Екипът на "Ти Би Ай Банк" е съставен от хора от 16 националности, включително 42-ма украински граждани,
защитава преди всичко ценностите на хуманизма. През уикенда служители на компанията пътуваха до румънско-
украинския граничен пункт Сирет-Порубное с лични автомобили, за да вземат и настанят бежанци или да донесат
храна и топли дрехи на нуждаещите се семейства от другата страна на границата. И тази помощ няма да спре,
пише в съобщението.

Освен това екипът на "Ти Би Ай Банк" е в денонощна комуникация с колегите си в Украйна и е в пълна готовност да
настани, помогне с логистика и да подкрепи тях и техните семейства както финансово, така и юридически. И
емоционално. Ръководството на банката реши и да предостави на всеки член на екипа в трите държави, където
основно оперира - България, Румъния и Гърция, по един ден платен отпуск седмично за доброволчески дейности
към местни организации, работещи по бежанската криза.

/ЦМ/

Дарението е на стойност над 13 000 лв. в полза на инициативата на Българския Червен кръст

Заглавие: Пет НПО от Стара Загора в подкрепа на украинските бежанци

Дата: 01.03.2022 15:31
Медия: Стара Загора - новини и събития

Заглавие: "Ти Би Ай Банк" дарява 500 000 лева в подкрепа на украинския народ

Дата: 01.03.2022 17:41
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Заглавие: BILLA България дари хигиенни продукти от първа необходимост в подкрепа на пострадалите в
Украйна
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Медия: My PR

https://portalsz.com/3838/pet-npo-ot-stara-zagora-v-podkrepa-na-ukrainskite-bezhanci/
https://www.bta.bg/bg/news/economy/229064-%22ti-bi-ay-bank%22-daryava-500-000-leva-v-podkrepa-na-ukrainskiya-narod
https://www.mypr.bg/news/others/BILLA-Balgariya-dari-higienni-produkti-ot-parva-neobhodimost-v-podkrepa-na-postradalite-v-Ukrayna-32797/


BILLA България се включва активно с инициативата на своя дългогодишен партньор – Български Червен кръст, в
подкрепа на украинския народ. Веригата дари хигиенни продукти от първа необходимост на стойност над 13 000
лв., в отговор на нуждите на пострадалото население в Украйна. Списъкът с продукти обхваща течен сапун,
тоалетна хартия, мокри кърпи, прах за пране, паста за зъби, бебешки пелени и други, част от собствените
брандове на BILLA – Clever, BILLA, Today. 110-те кашона хуманитарна помощ бяха предадени на координатори от
БЧК в днешния ден.

"В тази безпрецедетна обстановка, всички следим войната в Украйна с голяма загриженост. Мислите ни са с
украинския народ – както с онези, останали в страната, така и с всички граждани, принудени да напуснат родината
си. Споделяме мъката по вече загубените животи и нанесените щети, и се надяваме скоро народът на Украйна
отново да живее в мир," каза Вигинтас Шапокас, изпълнителен директор на BILLA България.

Кампанията по набиране на материални дарения стартира на 27 февруари, 2022 г., по молба на Украинския
Червен кръст, в координация и взаимодействие с правителството на Република България. BILLA България ще
продължи активното си взаимодействие с международната организация с цел подкрепа на актуални нужди и
инициативи. Повече информация ще откриете в сайта на БЧК.

За REWE International AG

От своята централа във Винер Нойдорф REWE International AG управлява не само австрийския си бизнес с
търговските марки BILLA, MERKUR, PENNY, BIPA и ADEG, но също и международния ритейл бизнес на REWE
Group (Организационно звено Handel International). Чрез марката BILLA компанията е представена в България,
Чехия, Русия, Словакия и Украйна; чрез дискаунтъра PENNY – в Чехия, Унгария, Италия и Румъния; чрез IKI – в
Литва, и чрез веригата дрогерии BIPA – в Хърватия.

За REWE Group

REWE Group е сред водещите компании в сферата на търговията и туризма в Германия и Европа.

Портфолиото й включва супермаркети и магазини за търговия на дребно на марките REWE, REWE CENTER,
REWE CITY, BILLA и MERKUR, дискаунтъра PENNY, както и магазините за строителни материали toom.
Компанията управлява и киоски и магазини, предлагащи продукти от първа необходимост (REWE To Go), както и
платформите за онлайн пазаруване REWE Lieferservice, ZooRoyal, Weinfreunde и Kölner Weinkeller. Марката DER
Touristik обединява туроператорите ITS, Jahn Reisen, Dertour, Meiers Weltreisen, ADAC Reisen, Kuoni, Helvetic Tours,
Apollo и Exim Tours, повече от 2 400 туристически агенции (включително DER Reisebüro, DERPART и партньори),
хотелските вериги lti, Club Calimera, Cooee, PrimaSol и Playitas Resort, както и директния оператор clevertours.com

BILLA България е първата международна верига супермаркети на българския пазар, навлязла през 2000г. с
откриването на първия си магазин на 5 октомври в София. В класацията на в. "Капитал" – "Най-големите компании
в България", BILLA България заема 20-о място. Компанията е и сред най-големите чуждестранни фирми у нас.

На Европейските бизнес награди през 2015г. и 2016г. компанията е отличена като "Национален шампион" в
категорията "Екологична и корпоративна устойчивост", а през 2018г. търговската верига е избрана за "Национален
победител" в категорията "Социална отговорност и опазване на околната среда". През 2019г. компанията също е
отличена като "Национален шампион" в категорията "Ангажираност към потребителите и пазара".

Според независимо проучване на швейцарската организация ICERTIAS за 2020-2021г., българските потребители
са определили BILLA България като водеща в категориите "Верига за продажби на дребно", "Отдел за пресни
плодове и зеленчуци", "Отдел за прясно месо", "Програма за лоялност", "Отдел за риба и морски дарове" и "Отдел
за деликатеси".

BILLA България е любима търговска верига на българите в четири поредни години (2016-2019) според резултатите
от единствената потребителска класация у нас "ЛЮБИМИТЕ МАРКИ". През 2020г. компанията е отличена с награда
за любим бранд на българите, както и със своите собствени марки BILLA Brand и BILLA Градини в категориите
"Собствени марки" и "Собствени марки – храни и напитки".

Веригата е представена в 42 града в страната със 141 магазина. Компанията продължава интензивно да развива
своята мрежа от супермаркети.

BILLA въведе успешно и ритейл иновации в магазина си на бул. "България" в София, превърнал се в образец за
качество, свежест, разнообразие и удобство. Само там ексклузивно за страната е представена най-голямата и
успешна на австрийския пазар биомарка Ja! Natuеrlich.

Компанията успешно стимулира развитието на българското производство, партнирайки си с местни производители
в рамките на различни програми за развитие на регионите.

Заглавие: "Ще помагаме, докато можем". Александър Дурчев и подкрепата за Украйна от отговорните бизнеси

https://www.svobodnaevropa.bg/a/31730698.html


Война ли е войната, или не е? Трябва ли да се изпраща помощ и каква? Трябва ли да се заемат твърди позиции,
или да се запази "неутралитет"?

Това са все въпроси, които станаха актуални, след като на 24 февруари Русия започна инвазия в Украйна, атаките
на руските войски засегнаха жилищни квартали в украинските градове, довели до стотици цивилни жертви, а над
половин милион души се превърнаха в бежанци. И докато водещи политици в България се чудеха и продължават
да не дават ясни отговори по тези въпроси, стотици хора започнаха да се организират за подпомагане на
бежанците.

Бизнесът също не остана безучастен, а една комуникационна компания и една пивоварна решиха да застанат на
ясна позиция и да дадат своя принос.

Комуникационната "All channels" започна кампания по създаването на мартеници с цветовете на украинския флаг,
а малката пивоварна "Cohones", обяви, че ще свари 1000 бири, които ще пусне на цена от 20 лв. Събраните
средства ще дари на Червения кръст на Украйна. Каузите бяха инициатива на екипите на двете компании, в чиито
ръководства е Александър Дурчев.

Кампанията за създаване на мартеници с цветовете на Украйна набра огромна популярност в социалните мрежи,
а към нея се присъедини и друга голяма агенция "Saatchi and Saatchi". "All channels" добави към кампанията и
призив за спонсориране на една от независимите медии в Украйна "Киев индипендънт".

"В момента сме в толкова тежка ситуация, че си честитим Баба Марта с пожелания за мир, което според мен не се
е случвало в последните 50-60 години", казва Дурчев. Това е и една от основните причини той и колегите му не
просто да застанат зад тази кауза, но и да създадат инструмент за събиране на средства, които да доведат,
"колкото и малко да е", до промяна.

"Каузата е вдъхновена най-вече от хората, които работят в "All channels". Не търсим промоция за кампанията.
Затова и мартениците са направени от нашите семейства и хората в агенцията, тя не е брандирана, никъде не
пише името на компанията", казва Дурчев.

По дуимте му целите са две. Едната, разбира се, е подкрепата и солидарността. Другата обаче е подкрепа за
истината, проверената информация и качествената журналистика.

"За нас е изключително важно да подпомогнем украинските медии, за да могат те да си вършат работата, да ни
информират какво се случва там, а не да търсим новини в алтернативни канали и от хора, които споделят
непроверено съдържание", разказва Дурчев.

За 20-те си години компанията и друг път е подкрепяла безвъзмездно каузи, които припознава за свои. В същото
време борбата срещу фалшивите новини се приема по-лично от Александър и екипа му, който работи именно в
бизнеса с комуникации.

"Моя кауза, както и на хората, с които работя в "All channels" е да се борим с фалшивите новини и да създаваме
среда, в която да е минимален ефектът от тях. Това не е само във връзка с руските тролове, но и последните
години в България живеем в паралелна държава, в която има медии, които създават фантазни светове на хората",
казва той.

По думите му това води до изкривявания включително и в комуникационния бизнес, където възможностите за
работа с качествени и професионални медии е ограничена. Всичко това пък води до намаляване на работата и
оборотите за всички, а и влияе на обществото.

"Щетите, които се нанасят от фалшивите новини и върху хората, и върху бизнеса са грандиозни", казва Александър.

Именно в ситуация на несигурност заради войната, а и във времена, в които пандемията от коронавирус все още е
реалност, все по-важно става бизнесите да взимат активна роля, да имат ценности и да застават зад каузи.

Александър говори за ситуация на "разболяване" на обществото, която е пагубна за всичките му членове, от което
пък страда и самият бизнес, тъй като води до намаляване на потреблението, на развитието, възможността да се
създава, от което се влияе дори и раждаемостта. От това губи бизнесът, а той пък е този, който плаща "сметката на
всички" - данъци, такси, реклами и т.н.

"Това са все проблеми, които се виждат в последните години в България и се пада на бизнеса да решава. В този
смисъл е изключително важно всяка компания да знае, че не просто създава продукт, а е субект, който може да
създава промяна и трябва да създава промяна в обществото", казва Александър.

Думите му намират отражение и в действията на друга фирма, в чието управление участва – пивоварната

Дата: 01.03.2022 19:17
Медия: Свободна Европа



"Cohones", която обяви, че ще свари специална бира, постъпленията от която ще бъдат заделени за Червения
кръст на Украйна.

Самата фирма се определя като "малка" и работата й е затруднена силно от пандемията. Според Александър
обаче в случая по-важно за всеки е да прецени силите си, но и да има някакъв принос.

"Чудесно е всичко, което направихме с флагчетата на профилните си снимки, това е хубаво, но е първата крачка.
Втората крачка е да допринесеш. Това е и нашата цел да дадем още една платформа, на която хората да
поддържат тази кауза с някакви реални средства", казва той и добавя, че ако ситуацията продължи и бизнесът го
позволява, вероятно ще последва и още една серия от специалната бира.

"Ще помагаме, докато можем. Това е нашият принос към българското общество да се развива и да се усеща
съпричастност, а това ни липсва и се вижда в тази позиция "дайте да си мълчим". Нашата задача е просто да
помогнем в тази ситуация", казва още той.

От този линк можете да направите заявка за закупуване на продукта, с който ще се финансира кампанията в
подпомагане на Червения кръст на Украйна.

В този линк можете да намерите допълнителни начини, с които да подкрепите гражданите на Украйна.

Тук можете да откриете и допълнителна информация за възможностите за евакуация от Украйна към България.

Единствената българка, директно одобрена за солист на руска трупа, мултиталант- режисьор, уникален визуален
артист, виртуозен музикант и двойна номинация за изключително впечатляващ екранен дует са избраните и
номинирани за култовата Награда за Полет в Изкуството "Стоян Камбарев" тази година.

На 26-и април за тринадесети пореден път предстои Официалната Церемония за връчване на най-престижния и
чакан приз за млади творци в България – този на Фондация "Стоян Камбарев". И тази година битката ще бъде
повече от оспорвана заради невероятните качества и безспорни успехи на номинираните.

Ето кои са петте номинации тази година:

АЛЕКСАНДЪР ЛАЗАРКОВ, визуален артист, 23 г. /инсталация, скулптура, графика/

Забелязан е заради неподправения му интелект и усет към актуалния живот на съвременното изкуство. Завършва
"Графика" в Националната Художествена Академия. Смел в експериментирането с изразни средства, не спира да
изненадва с нови интерпретациии на теми от сферите на биологията, екологията, химията, физиката и
психологията. Заминава да твори в Испания, по програма Еразъм. През 2021 г. Александър е номиниран за най-
сериозната наградата за млади художници - БАЗА. Жаден за дискусии и споделяне на идеи, вече е реализирал
няколко самостоятелни изложби, дори на нетипични места като подлез. Човек на Духа, Разума и Чувствата.

ЕМОНА ГЕОРГИЕВА , балерина, 19 г.

Занимава се танци от 4 годишна, но за балетната станка се хваща чак на 15, когато е приета в Национално
Училище за Танцово Изкуство с профил модерен танц в класа на хореографа Галина Сребрева, с която работи и
до днес. На 17 печели първо отличие на конкурса "Анастас Петров", сребърен и бронзов медал на световните
финали в Португалия и стипендия за Joffrey Academy of Dance – Chicago. След това кандидатства за трупата на
Борис Ейфман - Санкт Петербург. Одобрена е за ролята на Кармен след тежък кастинг. Пандемията осуетява
мечтите на първата българка директно одобрена за солист на руска трупа, но Емона не се отказва и отскоро е част
от трупата на Държавна Опера Бургас.

БЮРХАН КЕРИМ, театрален режисьор, 26 г.

Учи в актьорския клас на проф. Маргарита Младенова в НАТФИЗ "Кръстьо Сарафов". Снима във филма "8 минути и
19 секунди" по Георги Господинов на режисьора Кристина Грозева. Започва да учи и режисура в сценичните
изкуства. В Румъния пише пиесата "Името ми бе...", по-късно създава и радиопиеса със същото заглавие.
Дебютира като режисьор в ТР Сфумато с "Край на играта" по текстове от Хулио Кортасар, Хосе де Еспронседа и
стари испански романси. Професионалните интереси на Бюрхан са в областта на театъра, литературата,
драматургията и музиката. Предстои излизането на първия му роман "Лавандуловото момче".

Заглавие: Вижте номинираните млади таланти за наградата за полет в изкуството "Стоян Камбарев" - 2022

Дата: 02.03.2022 09:21
Медия: blife.bg
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КАЛИНА АНДРЕЕВА, музикант, 21 г

Родена е музикантско семейство, като дете започва с пиано, но после избира контрабаса и продължава
обучението си в НМА "Проф. Панчо Владигеров", в класа на проф. Д-р Петя Бъговска. Паралелно се занимава с
народна музика, джаз, рок и фънк. Като контрабасист участва в престижни, музикални джаз фестивали, а с
класически контрабас печели множество конкурси като Doublebass Competition of C. D. von Dittersdorf - Словакия,
"Светослав Обретенов" и др. Пее във вокално студио "Нуша" на Нели Андреева, с който представят българския
фолклор по целия свят, включително с онлайн концерт, по поръчка за Белия дом в САЩ. Калина е била е част от
World Youth Orchestra, с които записва за National Geographic.

ЙОАН ПОПОВ 23г.и АЛЕКСАНДЪР ГРИГОРОВ 31г., двойна актьорска номинация

Забелязани са от журито, заради изключителната си екранна симбиоза, партньорство и органично актьорско
присъствие в дипломния филм на режисьора Крис Захариев - "Един асансьор разстояние". Двамата състуденти
завършват НАТФИЗ "Кръстьо Сарафов" в класа на проф. д-р Ивайло Христов. На сцената на учебния театър играят
в "Суматоха" от Йордан Радичков и печелят Награда "Златен Кукерикон" в категория "Млада Надежда".

ЙОАН се занимава и с музика- пее, свири на китара, пиано и барабани, композира. Участва в 4 мюзикъла на
Държавна опера Варна, сред който са "Цар Лъв" с режисьор Петко Бонев и рок мюзикъла "Коса" на режисьор
Борис Панкин. Реализира театрални проекти през сдружение Суматоха.

АЛЕКСАНДЪР Започва пътя си в актьорското студио на Малин Кръстев в Младежкия театър, а вече е част от
трупата на Сатиричния театър "Алеко Константинов". Театралните му превъплъщения са неизброими. Снимал е в
английския телевизионен сериал "Plebs".

Пет номинации, един носител на мечтаната награда! Победителят ще грабне знаковата бронзова статуетка на
художника Кольо Карамфилов и парична премия в размер на 3 000 лв! Най-важното обаче е, че не само той, но и
всички номинирани ще получат сериозна подкрепа за осъществяването на конкретни техни арт проекти и ще
станат част от семейството на Фондация "Стоян Камбарев", която дава криле и сбъдва мечтите на младите и
талантливите.

Кой ще спечели Наградата за Полет в Изкуството, носеща името на незабравимия театрален режисьор Стоян
Камбарев, определя жури, в което влизат членовете на Фондацията начело с Председателя на УС актрисата и
продуцент Деси Тенекеджиева.

Церемонията за връчване на Годишните Награди на Фондация "Стоян Камбарев" ще бъде на 26-и април в JOY
Station. Именно тогава на живо публиката за четвърти път ще избере и носителя на НАГРАДА ЗА КИНО 355 (три-
пет-пет).

3-ма млади кинорежисьори, селектирани от престижно международно жури от Холивуд, Великобритания, Италия
и България ще заснемат и монтират 5 минутен игрален филм само за 5 дни. Имената на избраните финалисти са
Антоний Христов, Лора Маркова и Орлин Менкаджиев.

Един от тях ще заслужи статуетка и 10 000 лв. за следващия си филм, след гласуване на живо от всички гости на
Церемонията.

Водещ отново ще бъде Ники Кънчев, а публиката ще се наслади на класно шоу - кино, музика и незабравими
емоции!

Церемонията за връчване на Наградите на Фондация "Стоян Камбарев се осъществява с подкрепата на
Министерството на Културата и Столична Община, официалното партньорство на УниКредит Булбанк, БОН МАРИН,
РИСК Инженеринг и Разсадник НАНОВСКИ и благодарение на КАРИ Резидънс, IDEAcomm, Технополис, MERCI,
Prime Development, SSG, Винарска изба Катaржина Естейт и Rois

Продуцент е NOVA film - компанията на Деси Тенекеджиева.

Вижте номинираните за Полет в изкуството

https://www.youtube.com/watch?v=IUZzRuL2GDQ

Вижте Финалисти НАГРАДА ЗА КИНО 355

https://www.youtube.com/watch?v=YKvN6KX82Mw

Вижте ТВ версия на Церемония 2022

https://www.youtube.com/watch?v=GWkCu-QR4Xc

Абонирайте се и последвайте Фондация "Стоян Камбарев":

YouTube



https://www.youtube.com/user/FoundationKambarev?feature=g-all-u

Instagram

https://www.instagram.com/stoyankambarevfoundation/

FB

https://www.facebook.com/foundation.stoyan.kambarev/

"УМБАЛ-Пловдив" получи огромно дарение от Швейцария. Днес от препълнен ТИР бяха разтоварени различни
видове кушетки, ролатори, инвалидни колички, работни обувки за персонала и офис столове. То съдържа и
солидно количество консумативи - спринцовки, катетри, хирургични сетове, маски за обдишване и др., както и
хирургични и ортопедични материали – платки, винтове, инструменти.

Специално за COVID отделенията са изпратени противогази и защитни облекла.

Благотворителната акция се осъществява със съдействието на проф. д-р Валентин Джонов, директор на Института
по анатомия в Университета в швейцарската столица Берн и председател на Дружеството на анатомите в
Швейцария. Кампанията се реализира с активното участие на Фондация "Помощ и подкрепа" на Суверенния
малтийски орден в Швейцария и на Българското посолство там, каза началникът на Клиниката по урология проф.
д-р Димитър Шишков.

"Това е второто дарение за болницата, което проф. Джонов организира. Благородният жест означава, че той
оценява нашите стремежи да обслужваме пациентите си по европейските стандарти. Благодарни сме за неговата
съпричастност, грижа и внимание, които проявява към нуждите на лечебното заведение", заяви директорът д-р
Динчо Генев.

Според проф. Шишков даренията на проф. Джонов, с когото поддържа близки колегиални отношения, спестяват
значителни средства и подпомагат работата на медицинския персонал в бившата Окръжна болница, особено във
времена на тежки кризи. Това е втората, но не и последната благотворителна инициатива, още през април
очакваме ново дарение, каза известният уролог.

Производителят апелира към всички свои колеги от модния бранш, да се включат в инициативата

1 март 2022 г., Българският моден бранд Rossbyross е един от първите дарители в кампанията на Българския
Червен кръст за подкрепа на пострадалите в Украйна. Бяха дарени близо 120 нови мъжки и дамски дрехи, които
се надяваме да отговорят на непрестанно нарастващите нужди на местното население.

"Пострадалите в Украйна се нуждаят от нашата помощ. Ето защо, ние от Rossbyross, се обръщаме с апел към
всички наши колеги в модния бранш, фирми производители и вносители, за съпричастност към пострадалите, като
се включат още сега с дарение от първа необходимост," сподели Росен Георгиев, креативен дизайнер и
изпълнителен директор на Rossbyross.

Всички дарения ще бъдат приемани в областните структури на Българския Червен кръст в страната. Адресите и
телефоните на всички областни организации могат да се намерят на сайта на БЧК. В София даренията ще се
приемат в централната сграда на организацията на бул. "Джеймс Баучър" 76.

Заглавие: Огромно дарение от Швейцария получи "УМБАЛ-Пловдив"

Дата: 02.03.2022 16:25
Медия: Марица

Заглавие: Българският бранд Rossbyross дарява 120 нови мъжки и дамски дрехи в кампанията на БЧК

Дата: 02.03.2022 19:04
Медия: My PR

https://www.marica.bg/plovdiv/zdraveopazvane/ogromno-darenie-ot-shveycariq-poluchi-umbal-plovdiv
https://www.mypr.bg/news/lifestyle/Balgarskiyat-brand-Rossbyross-daryava-120-novi-mazhki-i-damski-drehi-v-kampaniyata-na-BChK-32812/


Фондация "Кожа-платформа за психично здраве" започна кампания за безплатно консултиране онлайн на хора в
Украйна и търсещи убежище в България украински граждани. Психолози към фондацията са в готовност да дават
консултации на български и английски език с украински и руски преводач, както и изцяло на английски език. За
запазване на час за консултация, молжете да се свържете с тях през месинджър @SkinIFeelGood или на
podkrepa@koja-bg.org
#України 

Бежанската вълна предизвика състрадание и съпричастност в цялата страна и десетки българи подслониха в
домовете си наши сънародници от Украйна.

Много хотелиери отвориха базите си по Черноморието, за да приютят в тях семейства, които бягат от войната.

Но местата за настаняване вече не достигат, а се очакват още хора. За това сигнализира Александър Ингор от
фондация "Благотворителен фонд Европа" във Варна.

Областният управител на Варна Благомир Коцев съобщи, че около 100 души ще бъдат настанени в почивните бази
на Министерството на отбраната.

Утре се очаква във Варна да пристигнат още 200 бежанци, които също ще се нуждаят от подслон и храна.

Ръководството на Средно училище "Петко Рачов Славейков" заедно с Ученическия парламент към училището и
детското благотворително движение "Ръка за помощ" обявява готовност да посрещне на територията си всички
деца на семейства, пристигнали от кризата в Украйна в Кърджали.
Школото разполага с материална база и преподаватели, които да осигурят образователна помощ и грижа за
децата от бежанските семейства независимо от възрастта им. Тези деца ще бъдат на сигурно и приятелско място
от 8:00 до 17:00 ч всеки делничен ден, като ще получават обучение, топъл обяд и всякаква друга подкрепа, от която
имат нужда.
Евентуалният езиков проблем ще бъде решен от съответните преподаватели по руски или английски език, а
децата от семействата на бесарабските българи се очаква да се включат много бързо в един качествен
образователен процес.
Колективът на СУ "Петко Рачов Славейков" отправя своя призив към всички училища в България да се включат в
тази инициатива и да предоставят необходимите условия за включване и адаптация на децата на бежанските
семейства в учебен процес, за да не изостават в образованието си, да не губят навици и да получат шанс.
Животът е динамичен, непредсказуем и труден. Нека в този труден момент всички бъдем съпричастни с хората,
избрали родината ни за свое убежище!, гласи призивът на славейковци.
Нешка Шопова

Заглавие: Фондация "Кожа-платформа за психично здраве" започна безплатно психологическо консултиране
онлайн на хора в Украйна

Дата: 02.03.2022 23:55
Медия: Информационен портал за неправителствените организации

Заглавие: Хотелиери отвориха базите си по Черноморието за бежанци

Дата: 03.03.2022 07:40
Медия: БНТ Новини

Заглавие: СУ "П.Р.Славейков" отваря вратите си за децата на Украйна

Дата: 03.03.2022 06:22
Медия: Kardjali.bgvesti.NET

Заглавие: Доброволци, хотели и къщи за гости настанят бежанци от Украйна в община Велико Търново

https://www.ngobg.info/bg/news/125705-%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BA%D0%BE%D0%B6%D0%B0-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D0%BF.html
https://bntnews.bg/news/hotelieri-otvoriha-bazite-si-po-chernomorieto-za-bezhanci-1187286news.html
https://www.kardjali.bgvesti.net/news/536169/su-p-r-slaveykov-otvarya-vratite-si-za-detsata-na-ukrayna
https://velikotarnovo.utre.bg/2022/03/03/601416-dobrovoltsi_hoteli_i_kushti_za_gosti_nastanyat_bezhantsi_ot_ukrayna_v_obshtina_veliko_turnovo


Група млади хора доброволци, които учат и работят във Велико Търново, помагат на украинските граждани и
българите, които се евакуират от ужаса на военните действия в Украйна. Съдействие им оказва и кметът на
общината инж. Даниел Панов. "Те имат пълното ми съдействие, както и на специално разкрития Координационен
център в Община Велико Търново за осигуряването на подслон и помощ на нуждаещите се хора, пристигащи в
Старата столица и на територията на общината. В общински бази вече сме настанили безвъзмездно семейства,
жени и деца. Всеки ден се отзовават, както хотели и къщи за гости, така и десетки жители от Велико Търново,
общината и цяла България." – посочи инж. Панов.

Доброволците и екипът в Координационния център ще работят заедно, както за подслон на нуждаещи се наши
сънародници бесарабски българи и граждани от Украйна, така и за осигуряването на хуманитарна помощ, работа,
образователна грижа за децата. Свободни работни места вече обявиха няколко великотърновски компании.

Заместник-кметът Нейко Генчев посочи, че подкрепа предлагат и от Полския културен институт в София, а това е
пример как сътрудничеството в областта на културата може да се развие и да обхване и хуманитарната сфера.

За настаняване и подпомагане на престоя на бежанци от Украйна в Плевен ще бъдат предоставени при
необходимост налични стаи и апартаменти в общинския хотел Сторгозия". Това е било обсъдено на заседание на
кризисния екип на общината за управление на бежанската криза, свързана със събитията в Украйна.
Кризисният екип, председателстван от кмета Георг Спартански, се обръща с молба към гражданите,
собствениците на хотели и къщи за гости, които могат да предоставят безвъзмездно жилища на бежанци, да
изпращат информация на e-mail: mayor@pleven.bg. Информацията задължително трябва да съдържа данни за
капацитета на жилището, точен адрес, лице за контакт и телефон за връзка. Постъпилите заявки ще бъдат
предоставени за координация на компетентните държавни органи, съобщава общинският пресцентър.
Кризисният екип отправя апел към собствениците на заведения за обществено хранене и обекти за продажба на
хранителни стоки в Плевен да съдействат при безвъзмездно осигуряване храна за настанените бежанци на
територията на общината. Призивът към ръководствата на медицинските заведения Ц държавни, частни и
общински, е да дават медицинска помощ на нуждаещите се бежанци. Собствениците на фармацевтични обекти
също са призовани да предоставят безвъзмездно най-необходимите медикаменти за напусналите Украйна.
Желаещите да дарят дрехи, обувки, завивки за бежанците от Украйна, могат да се обърнат към пункта на
Българския червен кръст в Плевен, ул. "Димитър Константинов" № 23А.
Желаещите да дарят средства могат да го направят чрез дарителската сметка на Община Плевен:

ОБЩИНА ПЛЕВЕН
БАКБ Офис Плевен
BIC: BGUSBGSF
IBAN: BG85BGUS91608404113900
Код/вид плащане: ДАРЕНИЯ, ПОМОЩИ И ДРУГИ БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПОЛУЧЕНИ СУМИ ОТ СТРАНАТА 44 51 00
За подпомагане на бежанци от Украйна
В усилията за максимално съдействие Община Плевен набира и доброволци - български граждани с украински,
руски или английски език, които могат да заявят желанието си на e-mail: mayor@pleven.bg, се посочва в
прессъобщението.

Дата: 03.03.2022 10:00
Медия: Велико Търново Утре

Заглавие: В Плевен ще настаняват бежанци от Украйна в хотел

Дата: 03.03.2022 10:38
Медия: 24 Часа

Заглавие: Възрастни хора от три села в Община Мездра ще получат безплатно дентално лечение

Дата: 03.03.2022 10:35
Медия: MediaNews.BG

https://www.24chasa.bg/region/article/11020351
http://medianews.bg/bg/a/vzrastni-khora-ot-tri-sela-v-obshchina-mezdra-shche-poluchat-bezplatno-dentalno-lechenie


Близо 50 жители от селата Ослен Криводол, Лик, Царевец и Синьо Бърдо станаха част от каузата на
Фондация Един Процент Промяна за безплатно дентално лечение.

За нейната цел са събрани 26 хил. лева, които ще бъдат вложени в изработване и поставяне на подвижни зъбни
протези на възрастни пенсионери с минимални пенсии и такива под пенсионна възраст, живеещи в крайна
бедност. В началото на ноември 2021 г. екип с мобилен стоматологичен кабинет на верига дентални клиники от
столицата е извършил в селата безвъзмездни прегледи на 40 пациенти предложени от кметовете.

"За първи път правим такава кауза и за нас беше истинско предизвикателство, разказа Веселина Валдова, която е
част от екипа на Фондация Един Процент Промяна. Изключително сме благодарни на денталната клиника, която
се отзова на идеята. Основната насока на нашата Фондация е да помагаме на деца и младежи в неравностойно
положение и на общности, които имат нужда от помощ. Една от основните ни цели е всеки декември да
осъществяваме кауза свързана с възрастните хора. Тази идея да помогнем в някаква насока, свързана с тяхното
лечение мислим от една година. Декември 2021 г. осъществихме събирането на необходимите средства и оттук
нататък се надяваме и самата реализация да се случи в рамките на два, три месеца. Ако тази кауза се осъществи
успешно амбицията ни е да помагаме и на други села и възрастни хора в тази посока", допълни Валдова.

Някои от тях са самотни, други инвалиди. Самите те не могат да заделят от скромните си месечни доходи, за да
поддържат денталните си нужди. Около 20 са записаните в Ослен Криводол и по 10 в другите три села.

Стефка Георгиева благодари, че има такива хора, които имат желание да помагат:

"Много сме благодарни и това е много добра кауза за хората по селата. Особено такива като нас, откъснати от
градовете, трудноподвижни, които не можем да ходим да си правим зъби. Затова сме много благодарни на
Фондацията."

Пенка Генова, която също ще е включена в каузата благодари за труда и помощта на кмета в селото – Роман
Иванов:

"Първо искам да благодаря на Фондацията и на екипа, който прие хората от Ослен Криводол като свои. Заделиха
суми, за да бъдем ние пенсионерите по-усмихнати и по-доволни. Това ни повдига самочувствието. И най-голяма
помощ имаме от кмета Роман Иванов, без неговата помощ сме нула. Искам да има повече такива каузи, не само
за Ослен Криводол, но и за други села. Също искам да благодаря, че има хора от селото, които живеят в други
градове, но са помогнали с парични средства за нас пенсионерите."

"Благодарим на всички, които са дарили тези пари, включително и от нашия регион имаше такива хора", поясни
кметът Роман Иванов.

Мария Минева, един от основателите на Фондация Един Процент Промяна разказа пред екипа на MediaNews, че
от създаването си са успели да осъществят множество каузи заедно с техните партньори и дарители. Освен цялото
добро, което прави Фондацията, ние сме се концентрирали и да вдъхновим хората да бъдат добри всеки ден, не
само по празници и специални случаи, каза още Минева.

Фондация Един Процент Промяна е основана през 2015 година от амбициозни млади хора и до сега е помогнала
в десетки различни каузи в цялата страна, като е привлякла към идеите си много спонсори и дарители.

Може да посетите сайта на Фондацията и да разберете повече за каузите на сайта:
http://onepercentchange.today/causes/.

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

Източник: Информационен център АЕЦ "Козлодуй".

Заглавие: АЕЦ дари 100 000 лева хуманитарна помощ за пострадалите в Украйна

Дата: 03.03.2022 11:20
Медия: Козлодуй онлайн

Заглавие: БЧК изпрати пети камион с хуманитарна помощ

https://kozloduy-bg.info/125869/aets-dari-100-000-leva-humanitarna-pomosht-za-postradalite-v-ukrajna/
https://news.bg/bulgaria/bchk-izprati-peti-kamion-s-humanitarna-pomosht.html


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

БЧК благодари на всички, които са предоставили финансови средства. Само за три дни в благотворителната
сметка на организацията са постъпили повече от 920 000 лв. за пострадалите от конфликта в Украйна.

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

Ротари клуб – Дупница дари компютърно оборудване на читалище "Христо Ботев" в рилското село Смочево.
Поводът за дарението бе Денят на самодееца и любителското художествено творчество, който е и празникът на
читалищните дейци.
"През лятото жените от певческата фолклорна група при читалището в Смочево пресъздадоха обичаите, с които е
започвала жътвата в миналото. Ние от клуба също участвахме в ритуала и бяхме много впечатлени от групата.

Затова решихме да подарим компютърната конфигурация, от каквато читалището има нужда", каза президентът на
клуба Николай Златарски, който заедно с нотариус Стефан Сотиров предаде дарението. Ротарианците подчертаха
изключително значение на читалищата в малките населени места за развитието на културния и социалния живот.
От читалищното настоятелство благодарили за жеста с посрещане по стар български обичай и пожеланията "Да
сте ценени като златото, червени като виното, здрави като желязото".

Общо 6 детски площадки и 23 съоръжения в тях са ремонтирани за два месеца в Елена. Компрометираните
дървени греди на люлките и клатушките са заменени с по-здрави–от метал.
"Над 50% от финансовата стойност от извършения ремонт бе поета от фирма "Металстрой Стоянов и Георгиев"
ООД-Горна Оряховица, която направи това благородно дарение в полза на децата от Елена. Останалата част е от
сумата е за сметка на Община Елена.
Освен това са закупени и нови люлки, тип гнездо, които ще бъдат монтирани допълнително през пролетните
месеци, когато метеорологичните условия го позволяват", обясниха от общинската управа на балканското градче.
От кметството апелират към гражданите да ги пазят здрави, безопасни и чисти, за да се ползват от децата по-
дълго време.

Дата: 03.03.2022 13:52
Медия: News.bg

Заглавие: Ротари клуб – Дупница дари компютърно оборудване на читалището в Смочево

Дата: 03.03.2022 15:41
Медия: Вяра Нюз

Заглавие: Ремонтираха 6 детски площадки и 23 съоръжения в Елена

Дата: 03.03.2022 08:46
Медия: Труд

Заглавие: Хората, бягащи от войната на Путин в Украйна, са добре дошли в Стара Загора!

Дата: 04.03.2022 08:10
Медия: Зарата

https://viaranews.com/%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8-%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1-%D0%B4%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0-%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8E%D1%82%D1%8A%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D0%BE-2/
https://trud.bg/%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0-6-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B8-%D0%B8-23-%D1%81%D1%8A%D0%BE%D1%80%D1%8A%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B2-%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0/
https://zarata.info/%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B1%D1%8F%D0%B3%D0%B0%D1%89%D0%B8-%D0%BE%D1%82-%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD-%D0%B2-%D1%83%D0%BA%D1%80/


Хората, бягащи от войната на Путин в Украйна, са добре дошли в Стара Загора, съобщиха за ЗАРАТА
неправителствени организации

Неправителствени организации и сдружения на граждани обединиха усилията си да помогнат на хората, бягащи от
безумната война на Путин в Украйна. Инициативата беше обявена тази седмица и за изминалите ден и половина
вече има съпричастност от страна на старозагорци и на фирми.

Финансова помощ за посрещане, жилищно настаняване и адаптиране на бежанците от войната в Украйна вече
направиха: Холдинг "Загора", "Хранинвест – Хранмашкомплект", "Прогрес", "Стандард Профил – България",
"Панхим", "Енергоремонт" – Гълъбово, превозвачите "Дорис" и "Експрес" и други фирми. Това обяви на
пресконференция в залата на Търговско-промишлена палата – Стара Загора Олег Стоилов, председател на
Палатата. Освен работодателската организация в инициативата се включват още и Обществен дарителски фонд
Стара Загора, Граждански клуб ЛИПА, Сдружението на хотелиерите и ресторантьорите в Стара Загора и
Творчески колектив "На улицата" и доброволци. Всеки, който е съпричастен с човешката трагедия в Украйна също
може да се присъедини и да помогне, според своите възможности.

Вени Петрова, председател на Сдружението на хотелиерите и ресторантьорите в Стара Загора обяви, че към
монета има готовност в Стара Загора да бъдат настанени 100 бежанци от Украйна. Ще се използва хотелската
база и частни квартири. Този брой обаче може да бъде и увеличен много бързо, ако старозагорци проявят
съпричастност. Търсят се начини да се достигне до бежанците, които пресичат българската граница. Правят се
разговори с превозвачи, ангажирали се да превозят хората, които също извършват това безплатно. Вени Петрова
уточни, че кампанията на гражданските сдружения от Стара Загора не се насочва към събиране на дрехи и храни,
защото Българският червен кръст вече обяви такава кампания и не е нужно тя да бъде дублирана и от други
организации.

Представителят на Творчески колектив "На улицата" Мирчо Христов уточни, че имат предходни контакти с активни
хора и организации от Украйна и комуникацията сега е засилена. Целта на младежкия колектив е украински деца
и млади хора да бъдат посрещнати в Стара Загора и да се почувстват възможно най-добре, за да преодолеят по-
лесно болката и стреса от войната.

Обединението на гражданския сектор от Стара Загора ще участва с помощ и при регистрацията на бежанците в
службите на МВР, а след настаняването им в последствие може да се мисли и за намиране на подходяща работа
за тези хора, уточни Олег Стоилов.

Към инициаторите на кампанията се присъедини и млада украинка, която живее от две години в България и е
омъжена тук. Много нейни роднини и приятели, включително и майка ѝ сега са в Украйна и бедстват. Тя не може
да им помогне от разстояние, но заяви, че е силно мотивирана да помогне на бягащите от войната хора. "Много
искам да помогна на всеки, ще направя всичко, което поискат от мен за тази цел" – каза младата жена. Тя може
да бъде полезна и като преводач, но ще отдели сили и енергия и за други дейности.

Сдруженията от гражданския сектор на Стара Загора обявиха, че при тази своя дейност работят пряко с
националните власти и координират действията си с други структури и с Единния информационен портал,
създаден да координира действията, свързани с кризата в Украйна.

В срещата с журналисти участваха също и Славин Янакиев, изпълнителен директор на "Прогрес" АД, и Тони
Куцаров, който са активни членове на гражданските сдружения.

Обществен дарителски фонд Стара Загора разкри дарителска сметка, по която всеки може целево да преведе
средства. Катя Дянкова от Фонда уточни, че всяка постъпила стотинка ще отиде пряко за нуждите на бежанците и
обществото ще има пълна информация за това как и за какво са похарчени парите.

Финансова помощ за първоначално съдействие на бежанците можете да превеждате по банкова сметка на

Обществен дарителски фонд – Стара Загора

ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА

IBAN: BG02FINV915053BGN0DJ4D
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Ректорското ръководство на УНСС взе решение за подкрепа на студентите от Украйна във връзка с извънредната
ситуация в бедстващата страна и с многобройните сигнали на украинските студенти, обучаващи се в университета.

Подкрепата ще се изразява в осигуряване на общежития за студентите и за техните семейства през целия период
на кризата в Украйна. Предоставя се и възможност за онлайн обучение при невъзможност за присъствена форма
на обучение. Също така ще има възможност за удължаване на семестъра с цел покриване на пропуснатия
материал.

Ще се даде и шанс на студентите да отсъстват 50 % от учебното време през целия семестър, както и ще се
предостави възможност за допълнителна сесия за студенти и докторанти, засегнати от войната в Украйна.

Обсъдено е и предоставянето на достъп до учебни и методически материали на хартиен носител или на техни
електронни варианти, а също и достъп до допълнителни материали, които включват комплект от казуси и курсови
работи, валидни само за текущия семестър, включително указания, изисквания за разработването им, както и
примери за добре решени такива.

Мерките за подкрепа са обсъдени на среща със Студентския съвет, като е дискутирана и получената позиция до
всички висши училища от Националното представителство на студентските съвети.

Студентският съвет единодушно подкрепи изпратената позиция, която апелира за съвместно сътрудничество за
обучаващите се студенти от Украйна.

Всички, които искат да помогнат на украинските граждани, могат да даряват храна, дрехи, лекарства, превързочни
материали в пунктовете на БЧК в София и в страната.

За съдействие от страна на Студентския съвет при УНСС, желаещите може да се свържат на имейла: [email
protected], както и на телефона: +359 500 7800.

Пазарджик. Младежите от Съвета за младежка политика, които организират кампанията за рециклиране
"Пазарджик обича", направиха третото си дарение на Неонатологично отделение на МБАЛ-Пазарджик –
пациентска прикреватна мониторингова система. Това съобщиха от лечебното заведение.
Участниците в кампанията на Съвета за младежка политика, "Пазарджик обича", направиха трето дарение на
Неонатологично отделение на МБАЛ-Пазарджик. Кампанията на младежите е свързана с рециклиране и вече от
няколко годинии освен, помагайки на отделението в Пазарджик, успява успешно да промотира събирането и
рециклирането на хартия, алуминиеви кенчета, капачки и пластмаса. Третото дарение на кампанията е
пациентска прикреватна моторингова система, което е на стойност 3116 лв. Преди това кампания "Пазарджик
обича" прави още две дарения на Неонатологично отделение – кислородни палатки и стерилизатор.
Такъв тип мониторингова система подпомага всички бебета, за които се полагат грижи в интензивния сектор на
отделението. С него се следят денонощно жизнените функции и показателите на децата. Този апарат информира,
когато имат проблеми с дишането и трябва да се намеси акушерка или лекар. "Помагаме на Неонатологично
отделение на МБАЛ-Пазарджик, откакто сме започнали кампанията за събиране на пластмасови капачки и
отпадъци. Вярваме, че когато имаме системни и последователни усилия резултатът ще е по-стойностен." заяви
председателят на Съвета за младежка политика Александър Иванов.
От името на ръководството на болницата д-р Пиронова връчи благодарствено писмо на Съвета за младежка
политика.
"Повече от три години Вие обединявате гражданите на Пазарджик за една добра кауза. Благородната Ви
кампания за по-чиста природа и подкрепа на Неонатологично отделение на МБАЛ-Пазарджик е пример как
добрите намерения и обединените усилия помагат да се случват добрини. Кампанията "Пазарджик обича" показва
колко силни сме заедно", подчертава изпълнителният директор на МБАЛ-Пазарджик д-р Красимир Темнилов.

Заглавие: Ново дарение получи Неонатологичното отделение на болницата в Пазарджик
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В навечерието на националния празник – 3 март, директорът на издателство "Захарий Стоянов", Иван Гранитски,
Георги Милев, професор Любомир Халачев и академик Атанас Атанасов се срещнаха с областния управител на
област Перник Кирил Стоев и дариха 1 000 книги на български автори за читалища от областта, съобщиха от
пресцентъра на Областна администрация-Перник.

Книгите са разпределени в 20 читалища на територията на цялата област, като сред тях са и средно училище
"Васил Левски" в град Брезник и основно училище "Христо Смирненски" в брезнишкото село Ноевци. Общо 100
книги на български автори получиха от дарението библиотеките към читалищата в градовете Брезник и Трън.

"Това е само началото на една съвместна дейност и в поредица от инициативи ще гостуваме на областната
управа", каза Иван Гранитски на среща със Стоев.

"Читалищното дело е живото огнище на националното ни самосъзнание. Благодарение на общите усилия на
млади и стари, даряващи време и средства, то се превърна в един от стълбовете на българския дух, ролята на
читалищното дело е незаменима среда за изява на таланта и творческата самодейност, както и за опазването на
фолклора и традициите.", каза Кирил Стоев.

Снимка: Областна администрация-Перник – пресцентър

Как качеството на живот на Иван Янев ще се подобри след като получи своето обучено куче?

От приемното семейство започва социализацията на всяко едно куче-водач. Мрежа от приемни семейства е
развила Фондация Очи на 4 лапи, която се занимава с обучение на кучета-водачи за незрящи, за хора с двигателни
увреждания и с диабет, за деца и младежи с аутизъм. Какви са изискванията, за да станете приемно семейство.
Един от приемните стопани е Костадин Костадинов.
Въпреки че Костадин има съвсем различна професия, решава да се присъедини към екипа от инструктори на
кучета-водачи. И така вече 4 години.

Иван е един от избраните да получи куче-водач. Намираме го в базата на фондацията по време на периода на
обучението му да ползва помощник в ежедневието си.

ИНДИВИДУАЛНО ДАРИТЕЛСТВО - (БРОЙ
НОВИНИ: 9)

На 7-ми и 8-ми март, НЧ "Пробуда 1914" Ивайловград и приятели организират благотворителен базар "ДА
ПОМОГНЕМ НА ТЕОДОР"!

Теди е едно малко слънчево момче на 4 годинки с диагноза Детски аутизъм. Прави опити да говори, но все още
няма смислени думички. Родителите му имат надежда, че след трансплантация на стволови клетки в чужбина,
малкия Теди ще има шанс за нормално развитие.

"Знаем, че този път, който трябва да извървим, не е според възможностите ни, но няма да се откажем!"
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Нека се обединим и помогнем по повод един много специален ден - "Денят на жената" - 8-ми март.

Ще имате възможност да купите ръчно изработен подарък за мама, баба или ваша близка специално изработен с
много любов от жените на Ивайловград.

Ние ще Ви чакаме на 7-ми от 15:00 часа и на 8-ми от 08:30 до 17:30 часа във фоайето на читалището, с много
усмивки и надежда.

Средствата може да дарите и директно по сметката на Теодор:

ТЕОДОР КОСТАДИНОВ БОБОТИЛОВ - РАЙФАЙЗЕНБАНК ( БЪЛГАРИЯ ) ЕАД

IBN сметка BG02RZBB91551014348436.

"Ръка, която дарява не обеднява"

Още от ХАСКОВО:

Община Ивайловград организира Национален конкурс за поезия "Ивайло Балабанов"

ВиК - Хасково купува ВиК - Димитровград със задължения почти 1 млн. лв

В Ивайловград посрещат 14 февруари на ново място (ПРОГРАМА)

Кметът на Ивайловград за тока: До вчера мислехме, че ще се справим, но фактурите са реалността

В Димитровград започва смяна на старите отоплителни уреди с климатици

Кметът на Димитровград обсъди важни проблеми за града с депутати, областния управител и председателя на
общинския съвет

Община Димитровград приема предложения за носители на литературни награди

Фирма на Вълка взе чистотата в Хасково за още 5 години срещу 18,5 млн. лева

Общината в Димитровград ще предоставя безплатно компостери за домашно компостиране

Най-голямата коледна елха в Европа грейва в Димитровград

Парите, събрани по време на организирания от Община Ботевград и социалните центрове в града Базар на
мартеници, ще бъдат дарени за лечението на 13 – годишния Анатолий Стоянов от село Трудовец.
Решението средствата да бъдат насочени към каузата на Анатолий беше взето с единодушната подкрепа на
участниците – Дневен център за деца и младежи с увреждания, Център за подкрепа за личностно развитие,
Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства и Център за обществена подкрепа. От
Център за социална рехабилитация и интеграция, които не участваха в базара, също се включиха в дарението със
средства, събрани от персонала.
Организаторите се отказаха от първоначално обявената кауза на Базара, за да помогнат за събирането на
нужните 100 000 евро. Това е цената за костно-мозъчна трансплантация – единственият шанс за лечение на
детето, предложен на семейството от турска клиника. 
Днес, 02.03.2022 г., сумата от 1770,00 лева беше предадена лично на майката на Анатолий – Галя Стоянова.
Община Ботевград предвижда да подкрепи Анатолий с още 2 000 лева, които ще бъдат преведени чрез
общинската програма за финансово подпомагане на граждани с изключително тежки здравословни и житейски
проблеми.
Всички желаещи да дарят средства в подкрепа на благородната кауза, могат да го направят по следните начини: 
• Дарителска сметка: Fibank
IBAN: BG31FINV91501317601493
Титуляр: Анатолий Красимиров Стоянов
• Paypal: galqstoqnova34@gmail.com
За контакти с родителите: 0898707319 - Красимир Иванов; 0896473438 - Галя Стоянова.
Източник: balkanec.bg 

Заглавие: Парите, събрани от Базара за мартеници, ще бъдат дарени за Анатолий Стоянов от село Трудовец
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"За русенци- да знаят и помнят", това е изписано на гърба на всяка от 8-те пирографии, които русенецът Николай
Николов дари в навечерието на националния празник 3 март.

Творбите са с ликовете на едни от най-големите български революционери, оставили завинаги следа в историята
ни – Тодор Каблешков, Васил Петлешков, Бачо Киро, Спас Гинев, Отец Матей – Миткалото и войводите Ильо, Цеко
и Петко.

Това не е първото дарение на русенеца, който работи като шофьор на тролейбус. През последната година той
изработи и дари на Община Русе още 14 портрета на бележити българи.

Големият проект на Николай е 3-метровият макет на крепостта Червен. Работи над него в последните 4 години с
помощта на експерти от Регионалния исторически музей. Малко преди завършването ръката му пострадва при
инцидент, което обаче не го спира. Мащабната творба е довършена само с една ръка.

"Надявам се да представя макета пред русенци през пролетта", казва Николай.

В знак на признателност към автора, кметът Пенчо Милков ще предложи организирането на изложби с
пирографиите в русенските училища. Целта е вдъхновяващите творби да достигнат до русенските младежи.

Голямо сърце има Бойко Кръстанов. Обичаният актьор е силно разтревожен от случващото се е Украйна и иска да
помогне. Звездата от "Съни бийч" пуска вход свободен за моноспектакъла си "Всички страхотни неща", а зрителите
ще могат да дарят средства за Украйна. Самият Бойко също се включил с помощи за пострадалите от войната.

"Представлението на "Всички страхотни неща" на 7 март ще бъде "на шапка". На място ще има доброволци, чрез
които можете да направите парични дарения. Събраните средства ще бъдат предоставени на български Червен
кръст в подкрепа на пострадалите от конфликта в Украйна. Закупилите билети при желание да да дарят
автоматично похарчената сума на стойността на билета", обясни Кръстанов.

Бойко не за пръв път участва в благотворителна акция. В последните години той помага на домове за деца и
възрастни хора. Освен това актьорът заедно с още двама души спасиха преди време удавник край морето.

Неговият колега Влади Въргала също се включва в благотворителна инициатива. Само че той ще спасява...
Левски". Въргала е един от най-емблематичните фенове на "синия" клуб. Актьорът ще играе представление, а
приходите ще отидат изцяло за столичния гранд, който не е в добро финансово състояние. Представлението
"Мемоарите на един Въргал (Левскар)" ще се играе днес, 3 март, от 19:14 часа.

Той е заснет за повече от 2 години и благодарение на даренията на 1500 доброволци

В навечерието на национални празник на България се състоя премиера на филма "Ботев", Той влиза в кината от
днес. Филмът е режисиран от Максим Генчев, а ролята на Христо Ботев е поверена на актьора Деян Жеков.

Игралният филм проследява революционното дело на поета публицист и събитията от 1876 г.

Заглавие: Още 8 пирографии с български възрожденци дари русенецът Николай Николов

Дата: 03.03.2022 11:54
Медия: Русе Утре

Заглавие: Бойко Кръстанов дарява пари за Украйна! Актьорът събира средства за бедстващите

Дата: 03.03.2022 11:25
Медия: Hot Arena

Заглавие: Филмът "Ботев" влиза в кината от днес

Дата: 03.03.2022 12:36
Медия: Факти

https://ruse.utre.bg/2022/03/03/601449-oshte_8_pirografii_s_bulgarski_vuzrozhdentsi_dari_rusenetsut_nikolay_nikolov
https://hotarena.net/boiko-krastanov-dariava-pari-za-ukraina-aktiorat-sabira-sredstva-za-bedstvashtite
https://fakti.bg/kultura-art/658227-filmat-botev-vliza-v-kinata-ot-dnes


Той е заснет за повече от 2 години и благодарение на даренията на 1500 доброволци. За първата прожекция
жители на Калофер минаха на шествие по бул. "Витоша" с гайди и тъпани.

На събитието присъства и държавният глава.

Учениците от 5 г клас на СУ "Св. Софроний Врачански" събраха средства от продажба на ръчно изработени
мартеници за лечението на Максимилиан

Благотворителни инициативи в помощ на 11-годишния Максимилиан, който страда от детска церебрална
парализа, организираха ученици от 5 г клас на СУ "Св. Софроний Врачански". изработиха мартеници, с идеята да
ги продават на базар в училището си, а със събраната сума да подпомогнат нуждаещо се дете.

Подкрепени от родителите си и класния ръководител Николай Козлуджов, децата изработиха мартеници, които
изложиха на благотворителен базар в училището. Петокласниците били трогнати от историята на Макс и решили да
подкрепят лечението му. Неговите родители дълго време опитвали да имат дете и накрая решили да осиновят.
Взели четиримесечното бебе, но след кратко време се оказало, че то страда от детска церебрална парализа.
Предложили им да върнат обратно детето, но те твърдо решават да продължат с отглеждането и лечението му.

"Събраната сума няма да реши проблемите на Макс и родителите му, но е израз на подкрепа. Когато деца даряват
любов и отправят добри пожелания, е нещо много", коментира класният ръководител. Инициативите в помощ на
Макс ще продължат.

Сметката на Максимилиан Красимиров Младенов:

BIC. UNCRBGSF

BG54UNCR70001521431391

Празничният фермерски пазар в Добрич събира хранителни продукти за бежанци от Украйна, които вече
пребивават в добруджанския град.

Земеделски производители, пчелари, собственици на мандри от селата Дъбрава, Доброглед, Славеево, Плачидол,
Доброплод и други предлагат на пазара пролетни зеленчуци, мляко, сирене, кашкавал, мед и пчелни продукти,
олио, ядки, напитки. Фермерският пазар съдейства на младежката организация на БЧК-Добрич в
благотворителната кампания за подкрепа на украинските граждани, каза ръководителят на изложението Пепа
Рашева.

На Трети март в етнографския комплекс "Стария Добрич", където фермерите предлагат своята стока, се изви и
добруджанско хоро. Сдружението "ДоброЖънци" поведе деца и възрастни и засне клип за онлайн спектакъла на
общобългарската кампания "Пробуждане с хоро".

Фермерският пазар днес ще бъде и класна стая на открито за урока "Преживей българското!", каза Рашева.
Учениците от профилираната гимназия по туризъм и предприемачество "Райко Цончев" ще научат повече за труда
на земеделските производители.

/РМ/

Заглавие: Петокласници помагат на момче с ДЦП

Дата: 03.03.2022 13:37
Медия: Уча в Пловдив

Заглавие: Празничният фермерски пазар в Добрич събира хранителни продукти за бежанци от Украйна

Дата: 03.03.2022 14:08
Медия: Българска телеграфна агенция

http://u4avplovdiv.com/%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%BE%D0%BC%D1%87%D0%B5-%D1%81-%D0%B4%D1%86%D0%BF
https://www.bta.bg/bg/news/bulgaria/230180-praznichniyat-fermerski-pazar-v-dobrich-sabira-hranitelni-produkti-za-bezhantsi-


40 бежанци от Украйна – жени и деца, ще бъдат настанени в гр. Гоце Делчев за няколко седмици. За тях е
подготвена хотелската част на спортна зала "Неврокоп арена", където ще живеят временно.

Община Гоце Делчев е организирала изхранването на семействата, но тъй като повечето от децата са малки,
майките им предпочитат сами да приготвят храната им.

Затова апелираме към всички, които са съпричастни, да помогнат с дарения на хранителни продукти, които да
бъдат предоставени на украинските бежанци.

Ако желаете да дарите – позвънете за повече информация на тел.0898 397 788.

Община Гоце Делчев следи с тревога ситуацията в Украйна и изразява своята солидарност с хилядите хора, които
са принудени да напуснат родните си места в търсене на сигурност.

Събрани са 6675 лв. по време на състоялото се на 3 март благотворително изкачване на един от най-
панорамните върхове в Трънско - връх Шильоко, Пенкьовска планина , съобщиха от Трънското туристическо
дружество.
В похода са се включили близо 250 души. Инициативата е в помощ на 14-годишния, влюбен във футбола Стивън
Бориславов, който има нужда от лечение в Германия.
На събитието е била организирана благотворителна томбола с награди, имало е и кутии за дарения.
Събраните средства са преброени и описани и ще бъдат преведени за лечението на момчето. 

КАМПАНИИ - (БРОЙ НОВИНИ: 31)

Днес, 25.02.2022 г., в ОУ "Проф. Марин Дринов" бе открит благотворителен базар за мартенички. В продължение
на три дни (25, 28 февруари и 1 март) учениците ще продават ръчно изработени мартенички и картички, а
събраните средства ще се използват за доизграждане на STEM-центъра в училището. 

Над 8700 лева събра благотворително събитие на БМЧК и Училището по изкуства СУ "Св. Кл. Охридски" в Добрич

На благотворително събитие, организирано от БМЧК и Училището по изкуства "Св. Климент Охридски" в Добрич
тази вечер беше събрана сумата от 8700 лева за закупуване на специализирана медицинска апаратура – ЕКГ
Холтер. Модерният уред осигурява необходимата информация за наличието на евентуални сърдечни проблеми. И
ще се предостави за нуждите на отделението по педиатрия в МБАЛ-Добрич. Набраната сума ще позволи дори да

Заглавие: 40 бежанци от Украйна – жени и деца, ще бъдат настанени в гр. Гоце Делчев

Дата: 03.03.2022 20:41
Медия: E-79 News

Заглавие: Туристи помагат на дете с благотворителна инициатива в Трън

Дата: 04.03.2022 09:27
Медия: DarikNews.bg

Заглавие: В ОУ "Проф. Марин Дринов" откриха благотворителен базар за мартенички

Дата: 25.02.2022 18:21
Медия: PIA-news

Заглавие: 1300 лева за детско отделение в Добрич събра мартеница-рекордьор на Гинес

Дата: 25.02.2022 23:07
Медия: ПроНюз Добрич
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https://pronewsdobrich.bg/2022/02/25/1300-leva-za-detsko-otdelenie-v-dobrich-sabra-martenitsa-rekordyor-na-gines/


се закупят два такива уреда.

Събитието бе инициирано от членове на Младежката организация на БЧК в Добрич, много от които ученици в СУ
"Св. Кл. Охридски". Те получиха подкрепата на ръководството на учебното заведение, на училищното настоятелство
и от Обществен съвет в състав: Виолета Иванова – специалист организационна дейност в Областния съвет на БЧК,
Александра Делчева – областен координатор на БМЧК, д-р Йовчо Йовев, Тодор Дралчев, Даниела Димитрова и
Гергана Димитрова.

Инициатива бе по повод 71-ата годишнина от обявяването на 21 януари за Ден на родилната помощ, когато беше и
обявена. "За да продължим делото на хилядите медицински работници в страната – каузата за живот", обявиха
инициаторите.

По време на благотворителното събитие бяха предложени картини и фотографии, дело на ученици на училището
по изкуства, доброволци на младежката организация и местни артисти, както и значими за историята на
Българския червен кръст предмети.

Акцент на събитието беше откупката на мартеницата с дължина от 43 432,74 м, с която през изминалата година
доброволците на БМЧК – Добрич кандидатстваха да бъде вписана в книгата на рекордите Гинес. Присъстващите
дариха различни суми за мартеницата, но тя не смени собствениците си и остана при младите доброволци, тъй
като историята не може да бъде откупена.

На благотворителното събитие директорът на Областния съвет на БЧК в Добрич д-р Артюн Еринозов връчи чек на
стойност 1000 лева в подкрепа на продължаването на образованието във висше училище на зрелостника от СУ
"Св. Кл. Охридски" Мартин Кръстев. Именно той имаше грижата за музикалния фон на събитието, което беше
умело водено от преподавателя по музика в училището Стефка Василева и председателя на училищното
настоятелство Тодор Дралчев.

Равносметката от вечерта е: 1000 лева от банков прревод, 510,06 лева от коледен благотворителен базар,
организиран от доброволците на БМЧК, 7070 лева от благотворителния търг, както и 60 евро.

Директорът на МБАЛ-Добрич д-р Георги Желязков благодари на инициаторите, на домакините и на всички
дарители, сторили добро за децата на Добрич. "Благодаря от името на болницата и на колегите от отделението по
педиатрия. Бъдете здрави!", пожела той.

Очаквайте подробности!

Българското правителство откри единен информационен портал в помощ на напускащите Украйна. В сайта на
адрес: https://gov.bg/bg/ukraine е поместена пълна информация за изискванията на граничния контрол при
влизането в Република България. Посочени са и указания за необходимите документи за самоличност.

В специална секция на портала е поместена информация за процедурата по получаване на статут за
международна закрила на гражданите на Украйна, пристигайки у нас. Платформата има възможност за подаване
на сигнали за помощ и евакуация на граждани. Порталът обработва информация за доброволци и дарители.

Изградена е специална секция с мерките, свързани с ограниченията от COVID-19. Специалният сайт разполага и
със собствена секция за новини.

Единният информационен портал, изграден от българското правителство, е първият в ЕС.

За да научавате първи новините от България и света, изтеглете новото приложение на NOVA - за Android ТУК, iOS
(Apple) ТУК и HUAWEI AppGallery ТУК.

Заглавие: Правителството ни откри информационен портал за напускащите Украйна

Дата: 26.02.2022 17:25
Медия: Нова телевизия

Заглавие: Във Варна стартират благотворителни кампании в помощ на украинците

Дата: 26.02.2022 15:07
Медия: ВАРНА новини

https://nova.bg/news/view/2022/02/26/358805/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B8-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D0%B8-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB-%D0%B7%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B0/
https://varnanovini.bg/2022/02/26/vuv-varna-startirat-blagotvoritelni/


Във Варна започват благотворителни кампании в помощ на украинците. За БТА председателят на Сдружението на
украинците Мария Волкова посочи, че целта е да бъдат събрани пакетирани храни, минерална вода, хигиенни
материали, дезинфектанти, памперси, които ще бъдат раздавани на пристигащите бежанци. Тя уточни, че засега
дрехи и обувки няма да бъдат приемани.

Александр Ингор, председател на фондация "Благотворителен фонд "Европа", съобщи, че организацията започва
да набира средства, които ще бъдат предоставени на Червения кръст в Украйна. Роденият в град Запорожие
младеж допълни, във Варна е организиран и помощен щаб, който ще прави всичко възможно да подпомага с
каквото може украинците.

Стартиралите благотворителни кампании бяха оповестени по време на поредния протест срещу случващото се в
Украйна, събрал на едно място не само нейни граждани, живеещи у нас, но и хора от Русия, Беларус, Молдова,
България.

Русия не започна войната сега, а още през 2008 година, когато нападна Грузия, каза в обръщението си към
участниците в протеста Тетяна Луговска. Тя призова агресията да бъде спряна. "Владимир Путин иска всичко, цяла
Украйна, затова нашите близки са в бомбоубежища. И ако не бъде спрян, той ще поиска и още, и Румъния, и
България", посочи Луговска. Останалите оратори на протеста също подкрепиха тази позиция, като подчертаха, че в
Киев няма фашисти. Протестиращите изразиха благодарност към българите за подкрепата и се обърнаха към
целия цивилизован свят да бъде спряна войната в Украйна, а президентът на Русия да бъде даден под съд.

Мила Едрева, БТА

Редица български градове и общини изразиха желание да помогнат на идващите от Украйна бежанци. Някои от
тях събират помощи, други са готови да предложат подслон на бягащите от войната.

Във Варна започва благотворителни кампании в помощ на украинците. Председателят на Сдружението на
украинците Мария Волкова посочи пред БТА, че целта е да бъдат събрани пакетирани храни, минерална вода,
хигиенни материали, дезинфектанти, памперси, които ще бъдат раздавани на пристигащите бежанци. Тя уточни, че
засега дрехи и обувки няма да бъдат приемани.
Близо десет хотелиери са готови да настаняват пристигащи от Украйна, осигурените места към момента са около 2
хиляди, каза областният управител на Варна Благомир Коцев, който посрещна двата автобуса с първите
евакуирани от Одеса. Той уточни, че базите не са само в града, а и в курортните комплекси в района.

Александр Ингор, председател на фондация "Благотворителен фонд "Европа", съобщи, че организацията започва
да набира средства, които ще бъдат предоставени на Червения кръст в Украйна. Роденият в град Запорожие
младеж допълни, във Варна е организиран и помощен щаб, който ще прави всичко възможно да подпомага с
каквото може украинците.
Координационен център за евакуирани от Украйна ще бъде създаден във Велико Търново, съобщи кметът на
общината Даниел Панов.

Към общинския център ще работи и телефон, чрез който с центъра ще могат да се свързват хора, напуснали
Украйна заради военните действия, които се нуждаят от подслон и помощ, уточни Панов.

На първо време в центъра ще се събират данни за възможните места за настаняване – хотели, къщи, социални
жилища и други пространства, които могат да бъдат пригодени за временно настаняване. Десетки великотърновци
са заявили, че могат да предоставят свои къщи, в които да се настанят български граждани от Украйна и украинци,
напуснали страната след началото на военните действия там.

Брокер на недвижими имоти от Дупница призова местните хора, които разполагат със свободни жилища, да ги
предоставят за временно ползване на бежанци от Украйна. Асен Кирилов се обърна с апел в социалните мрежи
към собствениците на свободни имоти в региона "да отворят сърцата си и да бъдат съпричастни към семействата,
които в момента се подложени на риск, заради военните действия на територията на страната".

По време на петъчната сесия на Общинския съвет в Дупница, съветници от града също обявиха готовност да
приемат в домовете си бягащи от войната в Украйна.

Заглавие: Българска солидарност: Граждани, общини и болници искат да се включат в помощ на бягащите от
Украйна

Дата: 26.02.2022 15:39
Медия: DarikNews.bg
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Кметът на Ловеч ще инициира разговори с представителите на бизнеса, неправителствени организации и
гражданите в общината, за да се намери възможност за предоставяне на убежище на бягащите от войната в
Украйна наши сънародници, хора с българско самосъзнание и техните семейства. Това съобщи Корнелия
Маринова в обръщение към гражданите.

"В такъв момент не можем да останем безучастни към трагедията и страданието на хора, принудени да бягат от
собствените си домове. Убедена съм, че ще направим всичко възможно, според възможностите ни, да приемем
максимално голям брой хора и да им осигурим нужната сигурност и спокойствие в това огромно изпитание за тях и
за цялото европейско семейство", се казва още в обръщението на кмета.

От понеделник медиците в УМБАЛ "Св. Анна"-София ще преглеждат безплатно всички пострадали от войната в
Украйна, както и хората, принудени от военните действия да напуснат родните си места, съобщиха от лечебното
заведение.

Прегледите ще се осъществяват във всички налични кабинети, от висококвалифицирани лекари с всички налични в
болницата специалности, посочват от болницата.

София. Поради непрестанно нарстващите нужди от подкрепа за пострадалото население в Украйна, по молба на
Украинския Червен кръст и в координация и взаимодействие с правителството на Република България,
Българският Червен кръст обявява кампания от 27 февруари 2022г., за набиране на материални дарения,
съобщиха от БЧК. Най-неотложни са нуждите от:
•нови мъжки, дамски и детски дрехи и обувки (с етикет на производителя);
•спално бельо;
•топли завивки;
•хигиенни материали.
Даренията ще бъдат приемани в областните структури на БЧК в страната (адресите и телефоните на всички
областни организации можете да видите на сайта на БЧК: https://www.redcross.bg/contacts/contact2), а за София – в
централната сграда на организацията на бул. "Джеймс Баучър" 76.
БЧК се обръща към български фирми-производители за съпричастност към пострадалите, като ги призовава да
подкрепят кампанията както с изброените по-горе артикули от първа необходимост, така и според възможностите
си с: палатки, отоплителни уреди за палатки, фенери, батерии и генератори.
Хиляди хора се нуждаят от нашата помощ сега! Нека им покажем, че заедно можем повече!
За контакт и информация:
От 8:00 ч. до 17:00 ч. всеки ден
Любомир Каракановски - 02 4923 070
Марина Шехова - 02 4923 027

43-километровата мартеница се превърна в символ на единството, обединявайки стотици хора от цялата област
не само в направата ѝ, а и с участие в търг за благородна кауза в помощ на децата на Добрич

Близо 9000 лева събра училището по изкуства СУ "Свети Климент Охридски" в Добрич на благотворителен търг,
проведен в партньорство с БМЧК. Организаторите са доброволци от Младежката червенокръстка организация,
които са ученици в СУ "Св. Кл. Охридски" и тази година са абитуриенти. Тази вечер на доброто събра техните
виждания за благотворителност, съпричастност и човеколюбие. Те получиха подкрепата за тази благородна
инициатива на родители, преподаватели, представители на бизнеса, ценители, които изпълниха концертната зала
на СУ "Св. Климент Охридски".

Заглавие: БЧК обявява кампания от 27 февруари за набиране на материални дарения в подкрепа на
пострадалото население в Украйна
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Събитие, организирано и осъществено с много стил, красота и изящество. Впечатляващо с благородната си кауза,
прекрасно подбрани произведения на изкуството, умели водещи на търга и изящни музикални изпълнения.

Целта му бе да се наберат средства за закупуване на специализирана медицинска апаратура – ЕКГ Холтер, за
нуждите на отделението по педиатрия към МБАЛ-Добрич. Стажант лекар Виктор Желев от Медицински
университет – Варна обясни ползите и необходимостта от този апарат. ЕКГ холтерът е устройство, което записва
електрическата дейност на сърцето, но го прави с много по-голяма продължителност от стандартната
електрокардиограма. Пациентите, както и лекарите ще бъдат значително облагодетелствани от наличието на това
устройство, защото ще се предостави възможността да се постави диагноза навреме и тя да е максимално точна.
Пациентите допълнително ще бъдат облагодетелствани от това, че тази възможност ще им бъде предоставена тук,
в добричката болница и няма да им се налага да я търсят в болници извън града, каза Виктор Желев.

Виктор Желев

На благотворителното събитие присъстваха директорът на болницата д-р Георги Желязков и началникът на
отделението д-р Йови Йовчев.

Търгът бе воден от Стефка Василева – преподавател в училището, и Тодор Дралчев – председател на Училищното
настоятелство.

Директорът Мария Димитрова сподели, че в училището има традиция за Коледа да се събират благотворително
средства, които да се даряват за благотворителна кауза. След предложението на младите доброволци към БМЧК
за подкрепа на тяхната инициатива, единодушно е решено те да бъдат дарени за каузата. Така СУ "Св. Климент
Охридски" стана най-крупният дарител на търга, като откупи срещу сумата от 900 лева картина на художничката
Велина Христова, която е била част от екипа на учебното заведение. Така нейната творба ще остане в колекцията
на училището.

Картината на Велина Христова

Учениците от 12 "а" клас с класен ръководител Гергана Димитрова, който бяха в основаната на организацията на
събитието, също се включиха и откупиха със събрани при дарителска акция средства Юбилейна книга "140 години
БЧК" с автограф и посвещение на акад. Христо Григоров – председател на БЧК. Издадена в ограничен тираж, с
колекционерска стойност. Тя също ще остане за училището.

Юбилейна книга "140 години БЧК"

От продадените на търга предмети бяха събрани 7070 лева и 60 евро. Сред най-скъпо продадените беше картина
маслени бои с разтопен восък, рисувана от дете с Детска церебрална парализа от Украйна, участвало в
международен творчески конкурс. Откупилият я срещу сумата от 600 лева получи не само творбата, но и награда,
която й е била присъдена. Картината "Летен аромат" от Арзу Рами от 11 клас – масло върху платно, достигна при
наддаването цена от 500 лева.

Картина маслени бои с разтопен восък, рисувана от дете с ДЦП от Украйна

Красива торта на Андреана Дженкова, бивша възпитаничка на училището, която сега сътворява сладкарски
шедьоври, бе откупена за 400 лева и предоставена на децата, настанени в отделението по педиатрия. Друга торта
с фолклорни мотиви, изработена от преподавателя в СУ "Св. Кл. Охридски" Кремена Димитрова достигна същата
цена, но тя бе дарена на учениците от 12 клас.

На търга се наддаваше още за картина "Поглед в теб" с автор Явора Желева от 12 а клас – масло върху плато,
"Искри от пролетта", рисувана с пръсти от д- Галя Бодичева, композиция "Раковини" с автор София Йонкова,
акварел. Изработеният с автентична руска техника – торцевание – портрет на Анри Дюнан, създател и идеолог на
Международния комитет на БЧК, е изработен от децата от Центъра за обществена подкрепа и лично предоставен
за търга от колекцията на д-р Артюн Еринозов. Ценителите наддаваха още за картината "Запечатано с любов към
Балчик" на художника Христо Константинов, създателят на редица стенописи и настоящ преподавател в СУ "Св. Кл.
Охридски" и член на "Ателие 13". В търга се предлагаше също духов инструмент, предоставен от секретаря на НЧ
"Паисий Хилендарскик-1870" в Балчик Веселин Павлов. 60-годишен инструмент, участвал в прегледи на
представителните духови оркестри. Включени бяха също сет чанта от 20 век за полево хранене, както и облигации
на БЧК – 20 златни лева от 1912 година, серия 09.982.

Александра Дралчева и Тошко Тачев

Акцент в търга бе наддаването за мартеницата с дължина от 43 432,74 м, с която през изминалата година
доброволците на БМЧК – Добрич кандидатстваха да бъде вписана в книгата на рекордите Гинес.

С мартеница с дължина 43 км Добрич кандидатства за световен рекорд за Гинес

Александра Дралчева – областен координатор на Българския младежки Червен кръст в Добрич, която е
инициаторът, коментира по този повод в профила си във фейсбук: "Когато преди една година решихме, че искаме
да направим най-дългата мартеница в света, всичко изглеждаше като една невинна игра. Мечтаехме, това което
направим да се продаде на търг и със събраните средства да финансираме смислена наша кауза. Датата



1.03.2021 година завинаги ще остане в сърцата на десетките доброволци на БМЧК Добрич, които под постоянен
снеговалеж и рекордно ниски температури за началото на март, стояха часове наред под открито небе, за да
превърнат мечтата си в реалност. 43-километровата ни мартеница се превърна в символ на единството, което
постигнахме, обединявайки стотици хора от цялата област в направата ѝ, напук на здравната криза, която ни
разделяше. Почти девет месеца по-късно, докосната от поредната история на дете, което има нужда от
специализирано лечение в чужбина, и множеството истории на жители на град Добрич, които са принудени да
търсят медицинска помощ във Варна, защото няма кой и с какво да им помогне тук, реших, че е крайно време да
продадем на търг постигнатото през март, и да вложим средствата в медицинско оборудване, изцяло насочено
към нуждите на педиатричното отделение на МБАЛ Добрич".

Водещите Стефка Василева и Тодор Дралчев

Присъстващите дариха различни суми за мартеницата, но тя не смени собствениците си и остана при младите
доброволци, тъй като историята не може да бъде откупена.

Тошко Тачев – доброволец на БМЧК. Представи униформа на отдельонен командир на Българския младежки
червен кръст отпреди Втората световна война. Тази униформа е свързана със 160 доброволци на БМЧК, които на
18 септември 1940 година товарят един влаков ешелон с 8 вагона по указание на централното ръководство на БЧК
след събитията, свързани с Крайовския договор, подписан между България и Румъния през 1940 година, съобщи
д-р Артюн Еринозов. Тошко Тачев дари за търга колекция от медали и значки, свързани с историята на БЧК.

Тошко Тачев – доброволец на БМЧК

Мартин Кръстев от Балчик, ученик в СУ "Св. Кл. Охридски" Добрич, изпълни на пиано популярни творби от различни
жанрове, но с авторски аранжименти. Той бе излъчен от младежите на БМЧК и представен за стипендиант на БЧК
със стипендия в размер на 1000 лева, която се дава на млади хора, които са пример в нашето общество. Това
съобщи д-р Еринозов, който връчи чека на Мартин. Младежът е един от 20-те притежатели на национална
младежка награда през 2018 г., връчена от бившият премиер Симеон Сакскобургготски. Инициатор на детския
фестивал "Пясъчни творения", който ще се проведе за седма година в партньорство с ДКИ "КЦ Двореца". Мартин се
занимавам с музика. Предстои да издаде авторски албум. През март ще излезе и клипът към авторската му песен.

Д-р Артюн Еринозов връчва чека на Мартин Кръстев

Равносметката от вечерта е: 1000 лева от банков превод, 510,06 лева от коледен благотворителен базар,
организиран от доброволците на БМЧК, 7070 лева от благотворителния търг, както и 60 евро.

"Благодаря от името на болницата и на колегите от отделението по педиатрия. Бъдете здрави!" – с тези думи
директорът на МБАЛ-Добрич д-р Георги Желязков се обърна към инициаторите, на домакините и на всички
дарители, сторили добро за децата на Добрич.

Д-р Георги Желязков

Вечерта завърши с коктейл, кетъринга за който беше осигурен от Грифид – шефс и шефс готвачите Петър Йоргов,
Милен Добрев, Иван Иванов, Даниел Тодоров, Йордан Петров и стажант шеф готвач Симона. Организаторите
благодариха на фирмите, помогнали за благородното им дело – Grifid Hotels, Българска асоциация за кулинарна
култура, "Метро кеш енд кери", "Добруджански хляб", "ПАТО", Професионална гимназия по туризъм "Пейо К.
Яворов".

Според предварителните разчети, събраната по време на благотворителната вечер сума, ще е достатъчна за
закупуването не на един, а на два ЕКГ Холтера. Остатъчната сума ще бъде дарена за подпомагане на хората,
избягали от ужаса на войната в Украйна.

Екипът на БЧК-Добрич Инициаторите от 12 "а" клас и класният им ръководител Гергана Димитрова 

В областната администрация във Варна е открит временен център за помощ и координация на пристигащите от
Украйна, пише Varna24.bg позовавайки се на информация от групата "Заедно Осигуряваме Украинските Бежанци"
във фейсбук.
Украинските граждани ще бъдат посрещани от доброволци, ако имат нужда от подслон или медицинска помощ.
Днес пристигна поредния автобус с евакуирани жени и деца от Одеса: близо 50 украинци от Одеса.
Телефонният номер, на който може да се обади всеки, който има желание да помогне на пристигащите е 0888 443
128.
Три хотела в околностите на Варна са в готовност да настаняват безвъзмездно бежанци от Украйна за

Заглавие: Във Варна е открит временен център за помощ и координация на пристигащите от Украйна

Дата: 27.02.2022 19:06
Медия: Спътник

https://sputnik.bg/balgariya/varna/vav-varna-e-otkrit-vremenen-centar-za-pomosht-i-koordinaciya-na-pristigashtite-ot-ukrayna-30669


неопределен период, водят се разговори със собствениците на други 10 хотела, които са заявили желание да
помогнат.
Единственото място, откъдето получаваме информация за хора, които няма къде да отидат, е нашето консулство в
Одеса, от там за сега не съобщават за такива.
Към центъра могат да се обръщат и украинските граждани, пристигнали у нас, които имат необходимост от някаква
подкрепа или да бъдат настанени някъде, в новосформираното звено работят доброволци. То е разкрито в
партньорство с фондация "Благотворителен фонд "Европа", създадена от украинци, живеещи във Варна.
Призоваваме гражданите, които желаят да предоставят жилища, храни и стоки от първа необходимост, или да
окажат съдействие, да се обръщат към представителите на двете организации:
Олександр Ингор, моб. тел.: +359 876 516 793, + 359 52 390 033, председател на фондация "Благотворителен фонд
Европа", гр. Варна ул. "Иван Вазов" №36, офис 1.
Алина Орловска, моб. тел.: +359 878 887 255, +359 893 667 669, гр. Варна, кв. "Чайка" (пазара), ул. "Търговска",
павилион 118, Украински културен център - Украински дом.
Българското правителство откри единен информационен портал в помощ на напускащите Украйна:
https://gov.bg/bg/ukraine.
Припомняме, че вчера в центъра на Варна руснаци, украинци и българи отново излязоха на протест срещу
военната агресия срещу Украйна. 

Домът на бесарабските българи у нас организира дарителска кампания за мъжете на фронта в Украйна.

"Невероятно съм трогната от цялата съпричастност на българския народ. Ние сме фондация, Център на
бесарабските българи. Над 180 души досега са потърсили контакт с нас. Стотици са готови да приемат в
домовете си хора, които бягат от войната. Идват жени и деца, защото мъжете отбраняват родината си. Правим
кампания именно за тези мъже, които доброволно отиват да се бият за страната си. Трябва да ги облечем, да им
осигурим дрехи, обувки, шалове, шапки, превързочни материали за всеки случай", каза пред БГНЕС Райна
Манджукова, председател на центъра.

Даренията може да се извършат в два офиса в София.

Единият е Центърът на бесарабските българи на улица "Цар Калоян" 6, а другият е в квартал "Витоша", на ул.
"Константин Петканов" 6.

В центъра работят до 21:00 часа, а на "Константин Петканов" може и до полунощ да се носят нещата, стига
предварително да се телефонира.

"Имаме амбицията до вторник вечерта да сме напълнили един камион, който да изпратим в Украйна. Трябват ни
дрехи за мъже", подчерта Манджукова.

От днес столичната болница УМБАЛ "Св. Анна" започва да преглежда безплатно всички пострадали от войната в
Украйна, както и хората, които са били принудени да напуснат родните си места.

Етническият произход или религията на хората, които ще потърсят медицинска помощ, са без значение, уточняват
от лечебното заведение. Прегледите ще се осъществяват във всички налични кабинети, от висококвалифицирани
лекари по всички специалности в болницата.

Междувременно българското правителство 
откри единен информационен портал в помощ на напускащите Украйна. В сайта, който се намира на следния
адрес: https://gov.bg/bg/ukraine, е поместена пълна информация за изискванията на граничния контрол при
влизането в България. Посочени са и указания за необходимите документи за самоличност.

За да помогнем на пострадалите в Украйна, 

Заглавие: Дарителска кампания на бесарабските българи у нас за мъжете на фронта в Украйна

Дата: 28.02.2022 10:23
Медия: Българско национално радио

Заглавие: "Св. Анна" преглежда безплатно украинци

Дата: 28.02.2022 10:50
Медия: Clinica.bg

https://bnr.bg/post/101608163/domat-na-besarabskite-balgari-priema-darenia-za-majete-na-fronta-v-ukraina
https://clinica.bg/20043-%E2%80%9ESv.-Anna-preglejda-bezplatno-ukrainci


Българският Червен кръст, съгласувано с правителството на България, откри банкова дарителска сметка в лева.
Тя е публикувана на сайта на организацията - www.redcross.bg, по-късно на него ще бъде активирана и
допълнителна опция за онлайн дарения.

Продължава и кампанията за набиране 
на материални дарения в цялата страна.

БЧК провежда и кампания от 27 февруари 2022г. за набиране на материални дарения. Най-неотложни са нуждите
от нови мъжки, дамски и детски дрехи и обувки (с етикет на производителя), спално бельо, топли завивки,
хигиенни материали. 
В тази връзка БЧК се обръща към 
български производители за съпричастност към пострадалите, като ги призовава да подкрепят кампанията както
с изброените по-горе артикули от първа необходимост, така и според възможностите си с: палатки, отоплителни
уреди за палатки, фенери, батерии и генератори. Даренията ще бъдат приемани в областните структури на БЧК в
страната (адресите и телефоните на всички областни организации можете да видите на сайта на БЧК:
https://www.redcross.bg/contacts/contact2 ), а за София – в централната сграда на организацията на бул. "Джеймс
Баучър" 76.

Кюстендил. В Кюстендил започна събирането на помощи за бежанци от Украйна. Това съобщиха за Радио
"Фокус" – Кюстендил от сформирания Инициативен комитет в града. Помощите се събират в сградата на бившето
"Ваксевско общежитие", улица "Даскал Димитри" № 31. В инициативния комитет влизат Стефан Лазаров, Румен
Колев, Веска Миланова и Данчо Стоянов.
"Свързахме се с представител на бежанците от Украйна в София. С него координираме нещата. Финансови
средства не се събират, а има нужда точно от конкретни неща", каза Румен Колев. По думите му всяко дарение се
описва в специална книга. Събраните помощи ще се изпращат посредством куриерски фирми, до хората, които
имат необходимост от тях. Към момента са нужни минерална вода, тоалетна хартия, пасти и четки за зъби,
памперси, дамски превръзки, мокри кърпички – неща от първа необходимост.
"Ще съгласуваме с Община Кюстендил и нашите действия, защото много хора имат готовност да настаняват
бежанци от Украйна. Обръщам се към всички българи, роми, защото нашата идея е да покажем, че всички заедно
може да се обединим, към директори на училища, читалища, бизнесмени, към гражданите – нека кой с каквото
може да помогне. Ние сме славянски, братски народи", каза Румен Колев.
Венцеслав ИЛЧЕВ

Жители и институции в община Несебър отново са обединени около благородна кауза – да посрещнат и
подпомогнат украински бежанци, които търсят подслон и спасение от ужаса на войната. Много будни граждани с
големи сърца се сплотиха и реагираха веднага в израз на своята съпричастност към бедстващите.

Общинската администрация е в непрекъсната комуникация и е на разположение на структурите, които оказват
доброволческа подкрепа на украински граждани, търсещи убежище. От два дни Общинската организация на БЧК-
Несебър формира и координира дейности в помощ на бежанците. Местната структура на червенокръстците е в
акция за събиране на консумативи, хранителни и нехранителни продукти от първа необходимост. В инициативата
е ангажирана и Младежката организация на Българския червен кръст в Несебър, която по призива на свой член
от украински произход, също е започнала дейности по набиране на вещи, предназначени за пристигащите от
Украйна хора в нужда. Обсъждат се варианти за обособяване на пунктове на различни места в Несебър.

Пряко ангажирани към инициативата за събиране на вещи и продукти, необходими на бежанците от Украйна са
членовете на фейсбук групите "Шофьори Несебър" и "Сдружение контролен граждански блок". Формиран е център
за информация и координация на адрес ул. "Отец Паисий" 29 А.

Заглавие: В Кюстендил започна събирането на помощи за бежанци от Украйна

Дата: 28.02.2022 11:47
Медия: Фокус

Заглавие: Жители и институции в Несебър се обединиха в помощ на украински бежанци

Дата: 28.02.2022 14:10
Медия: Zonaburgas.bg

http://www.focus-news.net/news/2022/02/28/2937900/v-kyustendil-zapochna-sabiraneto-na-pomoshti-za-bezhantsi-ot-ukrayna.html
https://www.zonaburgas.bg/zhiteli-i-institutsii-v-nesebar-se-obediniha-v-pomosht-na-ukrainski-bezhantsi/


Инициативата е подета и от отец Петър от храм "Св. Успение Богородично", който е подготвил подходящ църковен
имот, за да подслони хора в нужда.

Освен това екипът на Сдружението на занаятчиите и творците в Несебър започва инициативата "Топла храна" за
нуждаещите се украински майки и деца. Идеята е да се носи домашно приготвена храна по адрес на настаняване.
Търсят се и доброволци, които да подпомогнат акцията на сдружението.

Телефоните, на които всеки може да се обади, за да подпомогне каузата, са:

Отдел "Несебър- Световно наследство" – 0893303679

БЧК- Несебър – 0896045351

Сдружение на занаятчиите и творците в Несебър- 0888 338083–

БМЧК - Враца стартира дарителска кампания за пострадалите в Украйна, съобщиха от организацията. 
Пострадалите се нуждаят от: 
- Нови дрехи и обувки;
- Ново спално бельо;
- Нови / или много запазени топли завивки (и одеяла);
- Хигиенни материали (дезинфектанти; мокри кърпи; пакетчета кърпички; памперси за бебета;
дамски превръзки; сапун; шампоан; душ гел; паста за зъби; четка за зъби и всички останали);
- Палатки, фенери, батерии, генератори
Към настоящия момент няма нужда от набиране на хранителни продукти. Не приемаме
такива дарения.
С безрезервната подкрепа на всички общински администрации в областта, бяха разкрити
следните пунктове в област Враца за събиране на даренията:
- ВРАЦА - Сградата на БЧК – Враца – ул. "Кръстьо Българията" No 18 А, тел.: 092/62 60 39, 092/ 62 47 47
- БОРОВАН - с.Борован, Домашен социален патронаж, ул. "Иван Вазов" No 1, лице за контакт: Богдана Велчовска -
0896709635,
- БЯЛА СЛАТИНА - Бяла Слатина, Лятна градина на ресторант "Скът", ул. "Климент
Охридски" No 68, лице за контакт: Недка Цветкова - 0879 342625,
- КОЗЛОДУЙ - Козлодуй, ул. "Стефан Караджа" No2 /бившата полиция/, лице за контакт: Юлия Петрова - 0887
410462,
- КРИВОДОЛ - Криводол, ул. "Освобождение" No4 /старата Община/, лице за контакт:
Веселина Петкова - 0876102282
- МЕЗДРА - Мездра, Общински център за социални услуги и дейности, ул. "Иван Вазов" No2, лице за контакт:
Наталия Христова - 0887 918962
- МИЗИЯ - Мизия, Общински клуб, ул."П.Банков" No2А, лице за контакт/ Валерия Цурова - 0888211273,
- ОРЯХОВО - Оряхово, Домашен социален патронаж, ул. "Йордан Йонов" No2, лице за
контакт: Гинка Чобанова - 0879219521,
- РОМАН - Роман, Читалището, бул. "Христо Ботев" No41, лице за контакт: Силвия Петрова - 0879 845227
- ХАЙРЕДИН - Общинска администрация Хайредин, ул. "Георги Димитров" No135, лице за контакт: Светлана
Ценова - 0879804851
Даренията се приемат всеки ден от седмицата от 9 до 16 часа. 
ПАРИЧНИ ДАРЕНИЯ в БАНКОВА СМЕТКА на БЧК:
банкова сметка в лева:
БЪЛГАРСКИ ЧЕРВЕН КРЪСТ
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД
BG23UNCR76301077778563
UNCRBGSF
(За пострадалите от кризата в Украйна)
Днес – 28.02.2022 г., до края на деня, ще бъде активирана и допълнителна опция за онлайн дарения
през сайта на БЧК: www.redcross.bg 

Заглавие: БМЧК - Враца стартира дарителска кампания за пострадалите в Украйна

Дата: 28.02.2022 16:46
Медия: BulNews.bg

Заглавие: Община В. Търново осигурява база за евакуирани граждани от Украйна, координационен център
работи в тяхна подкрепа

https://www.bulnews.bg/article/414566
https://veliko-tarnovo.net/novini/obshtina-v-tarnovo-osiguryava-baza-za-evakuirani-grazhdani-ot-ukrayna-koordinatsionen-tsentar-raboti-v-tyahna-podkrepa.html


Координационен център работи към Община Велико Търново в подкрепа на граждани, евакуирали се от Украйна.

Група от бесарабски българи, които следват във Велико Търново, ще помагат с контакти и логистика на хората,
търсещи подслон, заяви студентката Нина Вдовиченко по време на среща с кмета Даниел Панов. Общината е
осигурила база за настаняване в старопрестолния град, водят се разговори с хотелиерите и с къщите за гости.

На телефони 0883247410 (+359883247410) и 08883247411 (+359883247411) могат да бъдат заявени:

– нужда от подслон и хуманитарна помощ за граждани от Украйна, дошли на територията на Велико Търново и
общината;

– свободни места за настаняване, предлагани от хотели, къщи за гости, граждани.

За нуждите на дарителска кампания на Българския червен кръст Община Велико Търново осигури помещение на
ул. "Марно поле" №14 за приемане на следните дарения:

– нови мъжки, дамски и детски дрехи и обувки (с етикет на производителя);

– ново спално бельо;

– нови топли завивки;

– хигиенни материали – памперси, дамски превръзки, дезинфектанти, хигиенни кърпи;

– палатки, отоплителни уреди, фенери, батерии и генератори.

Пунктът за дарения работи всеки ден от 9:00 до 11:00 ч. и 14:00 до 16:00 ч. Допълнителна информация за
даренията може да бъде получена на телефон 062620233.

Открита е и специална банкова сметка в лева:

БЪЛГАРСКИ ЧЕРВЕН КРЪСТ

УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД

BG23UNCR76301077778563

UNCRBGSF

Основание – За пострадалите от кризата в Украйна.

Share 

Два микробуса ще потеглят на 1 март към ГКПП Дуранкулак за да транспортират пристигащи от Украйна бежанци.
От Общинска администрация информират, че пристигащите ще бъдат настанени в общински жилища.

Двата микробуса трябва да транспортира украинските граждани, които се идентифицирани като нуждаещи се от
помощ и настаняване. За украинските граждани вече са подготвени пакети със суха храна и вода. Предстои да
бъдат закупени санитарни материали от първа необходимост.

Община град Добрич има възможност да настани евакуираните украински граждани в четири общински жилища,
които до пристигането на хората ще бъдат обзаведени и оборудвани с най-необходимото, съобщиха от Кметството.

В зала "Бизнес" /на първи етаж в Общината/ от 8.00 до 17.00 часа се приемат дарения за сухи храни, памперси,
санитарни и хигиенни материали, детски пюрета, одеяла, домакинско руло, сухо мляко. Даренията ще се ползват
за украинските граждани, настанени в общинските жилища, а продуктите, които останат, ще се предадат на БЧК.

Дата: 28.02.2022 17:43
Медия: Велико Търново нет

Заглавие: Обзавеждат общински жилища в Добрич за бягащите от войната в Украйна

Дата: 28.02.2022 21:39
Медия: ПроНюз Добрич

https://pronewsdobrich.bg/2022/02/28/obzavezhdat-obshtinski-zhilishta-v-dobrich-za-byagashtite-ot-voynata-v-ukrayna/


Със съдействието на НЧ "Йордан Йовков – 1870" е организирана стая на първия етаж в сградата на Читалището,
където от Българо–украинското дружество "Добруджа – Украйна" ще организират настаняване, оказване на помощ
за украинските граждани, които пристигат в областта.

На телефона на оперативните дежурни в Общината се приемат сигнали за съдействие на украински граждани,
намиращи се в Добрич или областта. Телефонът приема обаждания денонощно – 058 602 724.

БЧК в Русе започна кампания за приемане на дарения в помощ на пострадалите от войната в Украйна. След като
се съберат достатъчно количества, те ще бъдат изпратени в засегнатите райони. Русенци веднага откликнаха на
призива на БЧК и само за няколко часа днес до обяд бяха събрани много топли дрехи в офиса на Българския
червен кръст на улица "Плиска". Има също одеала, завивки и спално бельо, като всички дарения трябва да са нови
с етикетите. Сред даренията има също козметика и хигиенни материали.

Благотворителен базар на мартеници ще се състои на 1 март от 11:00 ч. в центъра на Перник. Той е организиран
от Центъра за подкрепа за личностно развитие - Обединен детски комплекс (ЦПЛР-ОДК) в града, съобщиха от
институцията.
На перничани ще бъдат предложени мартеници, изработени от участниците в конкурса "Баба Марта бързала,
мартеници вързала", организиран от ЦПЛР-ОДК и община Перник.
Средствата от продажбата на червено-белите символи ще бъдат предоставени за лечение на 14-годишния Стивън
Бориславов. Момчето е с диагноза Сарком на Юинг и му предстои лечение в Германия.
Стивън е перничанин, играе в ЦСКА. Той казва, че футболът е неговата страст и се надява да оздравее и да стане
професионален футболист. Това е поредната благотворителна акция на перничани в помощ на Стиви. 

Благотворителна кампания за студенти от Украйна започна от днес в Медицинския университет в Плевен.
Инициативата е съвместна с Асоциацията на студентите медици в България - Плевен и цели да бъдат събрани
средства за 24 младежи, които учат в университета.
По този начин младежите ще могат да получат подкрепа, за да покриват ежедневните си разходи, тъй като техните
роднини в момента бедстват в Украйна. Студентите, които са настанени на общежитие, ще бъдат освободени от
такси. 
В първия ден на кампанията за всеки дарител бяха подготвени мартеници. В следващите дни ще бъде подреден
базар с ръчно изработени сувенири за Осми март.
Кампанията ще се провежда във фоайето на Ректората от 10:00 до 14:00 часа в дните до 8 март. 

Заглавие: Русенци със сериозни дарения за Украйна още в първия ден на кампанията на БЧК

Дата: 28.02.2022 21:41
Медия: Front.bg

Заглавие: В Перник организират благотворителен базар за мартеници в подкрепа на 14-годишен футболист

Дата: 01.03.2022 09:35
Медия: DarikNews.bg

Заглавие: Кампания за студенти от Украйна започна в Медицинския университет в Плевен

Дата: 01.03.2022 11:11
Медия: DarikNews.bg

Заглавие: 11 пункта за дарения за бежанци от Украйна отварят в столичния район "Кремиковци"

Дата: 01.03.2022 11:02
Медия: Радио София

https://front.bg/rusenci-sas-seriozni-dareniya-za-ukrajna-oshte-v-parviya-den-na-kampaniyata-na-bchk/
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https://bnr.bg/sofia/post/101608898/11-punkta-za-darenia-za-bejanci-ot-ukraina-otvarat-v-stolichnia-raion-kremikovci


Район "Кремиковци" отваря 11 пункта за дарения за бежанци от Украйна, съобщиха от районната администрация. 
Поводът е усложнената обстановка в Украйна и вероятния бежански поток към страната ни. 
Ще бъдат отворени пунктове по места, в сградите на читалищата и сградата на район "Кремиковци", по изисквания
на Българския червен кръст, за събиране на: 
дрехи, обувки, спално бельо и завивки - нови, с етикет 
- хигиенни материали и памперси, 
- минерална, неразопакована вода; 
БЧК се обръща към български фирми-производители за съпричастност към пострадалите, като ги призовава да
подкрепят кампанията както с изброените по-горе артикули от първа необходимост, така и според възможностите
си с: 
- палатки, отоплителни уреди за палатки, фенери, батерии и генератори. 
Приемат се само пакети с описание на съдържанието - мъжко, дамско, детско с посочен размер и вид на
продукта. 
Събраните пакети ще се събират и извозват до сборен пункт в София от р-н "Кремиковци" всеки петък. 
Даренията ще се събират всеки ден в определен часови диапазон, както следва: 
- район "Кремиковци" - от 08:30 ч. до 17:00 ч. 
- гр. Бухово, Дом на културата - от 10.00 ч. до 14.00 ч. 
- с. Горни Богров - читалището - от 10.00 ч. до 16.00 ч. 
- с. Долни Богров - читалището - от 14.00 ч. до 17.00 ч. 
- с. Яна - читалището - от 13.00 ч. до 16.00 ч. 
- с. Желява - читалището - от 12.00 ч. до 16.00 ч. 
- кв. Челопечене - читалището - от 14.30 ч. до 18.00 ч. 
- кв. Ботунец - читалището - от 13.00 ч. до 16.00 ч. 
- кв. Враждебна - читалището - от 10.00 ч. до 16.00 ч. 
- кв. Сеславци - читалището - 10.00 ч. до 16.00 ч. 
- кв. Кремиковци - читалището - 10.00 ч. до 18.30 ч. 

Основна тема в политиката от началото на тази година е конфликта между Русия и Украйна и надеждите той да
бъде решен по дипломатически път. Затова, когато през нощта на 24 февруари започнаха да идват първите новини
за навлизането на руски войски на територията на Украйна, голяма част от хората в България бяха изненадани.
"Не, че не беше неочаквано, но ние бяхме шокирани и веднага започнахме да мислим с какво можем да помогнем
на хората там," каза за Forbes България Макс Гурвиц, управляващ съдружник във Vitosha Ventures и инициатор на
България за Украйна – BG4UA.

В последната седмица на февруари той и Елина Желева, която е управляващ съдружник в launchlabs Sofia, са в
Пампорово и работят дистанционно. "В четвъртък сутринта веднага започнах да мисля какво може да направи
общността на стартъпите и IT в помощ на хората в Украйна", казва Макс Гурвиц. Свързва се с Нед Дервенков от
Българската стартъп асоциация BESCO, който му споделя, че много работодатели, които имат персонал в
Украйна искат да помогнат.

От своя страна Гурвиц има много познати в IT индустрията, в последните години е посетил 43 пъти Украйна, и
познава обстановката там. Освен това дядото му е роден в Украйна и част от спомените от детството са как той му
чете Шевченко на украински. Миналото лято прави обиколка с приятел из Украйна, минава над 3000 километра.
Срещат се със стартъп предприемачи, има и други десетки приятели и близки, и затова решава да направи нещо в
помощ на пострадалите.

Стотици запитвания

Гурвиц пуска пост във Facebook със съобщение, че ако хора от Украйна искат да дойдат в България и имат нужда
от помощ, да му пишат. Мисли си, че няколко човека ще му отговорят и ще намери начин да помогне, но поста
започва да се разпространява чрез споделяния и харесвания. Елина Желева също пише пост в LinkedIn, който е
видян над 3 милиона пъти за ден. Двамата получават стотици запитвания от IT индустрията, стъртъп екосистемата,
от познати и непознати.

В същото време пускат и форма за хора, които биха искали да помогнат. "Това може би е най-впечатляващото,
защото при нас вече има списък от около 4000 човека, които искат да помагат, с транспорт, с настаняване, с
парични средства. Основно от България, но има хора от целия свят," споделя Макс Гурвиц. От тези доброволци е
сформиран екип от 10 човека, направена е и онлайн платформа за всички, които искат да помагат.

Заглавие: Технологичната общност в България помага на бежанци от Украйна

Дата: 01.03.2022 12:03
Медия: Forbes Bulgaria

https://forbesbulgaria.com/2022/03/01/%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82-%D0%B2-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE/


Всеки доброволец изпълнява някаква задача, а двамата с Елина Желева координират дейността.

Така е създадена база с места за настаняване, в която има над 6000 легла, в различни имоти и апартаменти.
"Държавата има списък от хора, които не са българи и се нуждаят от помощ, около 1000 човека, и около 1/3 идват
от нашата инициатива," казва още Макс. С всеки нуждаещ се доброволците установяват контакт, и след това го
поддържат постоянно до пристигане в България. В началото в екипът са оптимистично настроени, защото се
надяват да помогнат на всички и да ги докарат до България, но след това се оказва, че заради военното
положение мъжете на възраст между 18 и 60 години не могат да излизат от страната. Така първоначалният план
претърпява промяна – сега прибират жените и децата от семействата.

Доброволци с частни коли и автобуси

Според Макс Гурвиц най-голямата драма в момента са тапите и задръстванията по границите и пътищата. И
заради това често свършва водата и храната, което води до допълнителни трудности. Заради затруднението с
придвижването досега от BG4UA са настанили около 30 човека, а възможностите са огромни. "Искам да изкажа
голяма благодарност на българското правителство, коeто също помага, има дори готов самолет, който е в Полша и
ще докара хора от там," казва той. Българските предприемачи доброволци отиват там, с частни коли и автобуси.

Има и много други хора, които работят независимо от тях, като HR отдели на големи компании, които правят
същото за техни служители и дори клиенти. Това не е само проект на Макс и Ели, това е огромна група, която те
координират: "Ние помагаме на хората в Украйна, тръгнахме от нашата индустрия, но сега помагаме на всички
хуманитарно. На всички които имат нужда," казва Макс Гурвиц.

Националният политехнически музей ще бъде отворен на 3-ти март.

В знак на съпричастност организираме кампания за набиране на дарения за пострадалите хора от войната в
Украйна.

Обръщаме се с молба към всички, които ще ни посетят, да носят хигиенни материали, памперси, детски храни и
хранителни продукти (захар, брашно, ориз, макарони, спагети, олио, консерви и др.).

Гостите ще имат възможност да разгледат свободно експозицията и да се докоснат отблизо с представената в
НПТМ украинската образователно-художествена изложба "Науката е ТЯ!"

Бъдете съпричастни!

ОЧАКВАМЕ ВИ на 3-ти март от 9:00 ч. до 17:00 ч.

ул. "Опълченска" 66

С уважение,

Д-р Ек. Цекова

Директор на НПТМ

Общинският съветник Янко Янков съобщава за още настанени в Стара Загора семейства, идващи от Украйна.
"Вече имаме стройна организация от 10 доброволци за шофьори да ги прибираме от границата. 10 доброволци,
които осигуряват апартаменти, къщи, стаи и места за настаняване. Доброволци за събиране на дарения и много
други хора с добри сърца, които искат наистина да помагат. Осигурихме работа на някои от жените в ресторанти

Заглавие: Дарителска кампания – Трети март. Национален политехнически музей

Дата: 01.03.2022 22:12
Медия: Трета възраст

Заглавие: Старозагорски доброволци помогнаха на още украински семейства

Дата: 02.03.2022 11:37
Медия: Телевизия Пресс
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със съдействието на "Сдружението на заведенията в Стара Загора" с председател Иван Иванов", разказва
старозагорецът.

Предстои Общинският съвет на Стара Загора да одобри предложението на кмета на града Живко Тодоров за
безвъзмездно предоставяне на младежкия център, в който има 34 стаи. Продължава кампанията в областния
град за дарения, в която се събират дрехи, храни, неща от първа необходимост.

Призивът е гражданите да носят хигиенни материали, памперси, детски храни и пакетирани продукти

Националният политехнически музей ще бъде отворен на 3 март.

В знак на съпричастност организираме кампания за набиране на дарения за пострадалите хора от войната в
Украйна, съобщиха оттам

От музея се обръщат с молба гражданите да носят хигиенни материали, памперси, детски храни и хранителни
продукти (захар, брашно, ориз, макарони, спагети, олио, консерви и др.).

"Гостите ще имат възможност да разгледат свободно експозицията и да се докоснат отблизо с представената в
НПТМ украинска образователно-художествена изложба "Науката е ТЯ!".

Бъдете съпричастни!

Очакваме Ви от 9:00 ч. до 17:00 ч.!", уточняват в съобщението си от музея.

Военноисторическият музей реши да прибегне до друг начин, за да изрази съпричастността си с Украйна - обяви,
че за разлика от други години, няма да работи на 3 март.

Община Созопол разгърна потенциал в конкретика за помощ и подпомагане на украинските бежанци. Ето и
поробности: Уважаеми жители и собственици на имоти на територията на Община Созопол, Във връзка с
постъпило в Общинска администрация Созопол писмо от Почетното консулство на Украйна в Бургас по повод
необходимостта от указване на помощ на украинските бежанци, Ви съобщаваме, че всеки, който има желание и
възможност за настаняване на бежанци от Украйна или друга по вид помощ, може да заяви това на телефон: 0878
41 47 77 – Христо Бардуков, гл. експерт СДЕВ към Община Созопол. Също така Ви информираме, че в подкрепа на
кампанията на БЧК, Община Созопол отваря пунктове на територията на цялата община за набиране на дарения
за пострадалото население на Украйна. Приемат се нови дрехи и обувки за деца и възрастни, спално бельо, топли
завивки, хигиенни материали, памперси, дълготрайни хранителни продукти. На пакета с продукти да има етикет –
какво съдържа, за кого е подходящ (мъж, жена, момиче, момче, размер, възраст) и име/населено място на
дарителя. Дарения ще се приемат във всички пенсионерски клубове на територията на община Созопол в работно
време. За град Созопол: - в пенсионерските клубове – в работни дни; - в сградата на БЧК (над централен плаж) –
събота и неделя, тел. за контакт: 0887 65 00 72 - Койчо Коев. 

Безплатните телефонни линии за психологическа подкрепа на ученици, родители и учители, стресирани от

Заглавие: На 3 март в Политехническия музей: кампания за дарения за Украйна

Дата: 03.03.2022 08:54
Медия: Клуб Z

Заглавие: Созопол с кампания за бежанците

Дата: 03.03.2022 09:09
Медия: Uniconbg.com

Заглавие: МОН осигурява психологическо подкрепа по телефона за войната в Украйна

Дата: 02.03.2022 23:55
Медия: Ямбол Прес

https://www.clubz.bg/124949-na_3_mart_v_politehnicheskiya_muzey_kampaniya_za_dareniya_za_ukrayna
https://uniconbg.com/post/62968-sozopol-s-kampania-za-bejancite.html
http://yambolpress.bg/%D0%BC%D0%BE%D0%BD-%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D1%8F%D0%B2%D0%B0-%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D1%80%D0%B5/


пандемията от COVID-19, разширяват своята дейност. Освен при проблеми, свързани с коронавируса, психолозите
ще консултират деца и учители също при тревожност, свързана с войната в Украйна и бежанската вълна. От
средата на декември м.г. са открити шест телефона, разположени в Бургас, Варна, Велико Търново, Пловдив,
София и Стара Загора (виж в края на текста). На тях отговарят над 40 специалисти. Първоначално беше
предвидено линиите да бъдат активни до края на извънредната епидемична обстановка. Поради военния
конфликт в Европа те обаче ще продължат да работят до края на учебната година. Както и досега, Регионалните
управления на образованието, които поддържат безплатните телефони, ще разчитат за това на училищни
психолози-доброволци. Освен тях на позвъняванията при необходимост ще реагират също техни колеги от
Националната мобилна група за психологическа подкрепа към МОН. Линиите работят от понеделник до петък от
8.30 до 16.30 часа. Препоръчително е да се използват телефонните номера в най-близкото населено място. Така
при преценка психолозите могат да насочат нуждаещите се хора към услуги за подкрепа в общността. Освен това в
училищата в България работят 1394 психолози и 801 педагогически съветници. Всички те са висококвалифицирани
и имат специфични познания и практически опит "на терен" за справяне в критични ситуации. Те също могат да
оказват психологическа подкрепа на ученици и учители, разтревожени от кризата в Украйна. За деца и ученици от
Украйна, които търсят закрила, е създадена възможност да бъдат приети в детски градини и училища.
Механизмите за това са утвърдени още по време на бежанската криза във връзка с войната в Сирия. За децата-
бежанци се предлага и допълнително обучение по български език, за да се впишат в новата среда. За най-
малките – в детските градини – се предвиждат 60 занимания. 90 учебни часа по български език ще има за децата
в началните класове, до 120 учебни часа – за учениците в прогимназиалния етап и до 180 учебни часа за тези в
първия гимназиален етап. Обучението ще се провежда по учебна програма за изучаване на български език като
чужд за хора, които търсят или са получили международна закрила и за мигранти в училищна възраст. Горещи
телефонни линии за психологическа подкрепа: БУРГАС – 0893 631 573 ВАРНА – 0877 566 696 ВЕЛИКО ТЪРНОВО
– 0882 247 454 ПЛОВДИВ – 0800 16 793 СОФИЯ-ГРАД – 0877 183 133 СТАРА ЗАГОРА – 042/210-089 

Все още не са събрани необходимите средства за изграждането на паметници на Васил Левски и Христо Ботев
в Созопол. Инициативата е на председателя на общинския съвет Георги Пинелов. До сега са проведени две
дарителски кампании, а събирането на средствата продължава:

"Мисля, че по първия паметник на Васил Левски са събрани някъде над 16-17 хиляди лева, за Ботев са значително
по-малко. Надявам се повече мои съграждани и приятели на Созопол да се включат, за да можем да ги
съберем. Единият проект мисля, че беше на стойност около 24-25 хиляди лева. За мен лично като созополчанин
беше меко казано странно как никога градът ни никога не е имал паметници на тези велики революционери,
благодарание на ткоито ние реално дължим нашата свобода. В дните, в които ги почитаме – 19 февруари Левски и
2 юни – Ботев, няма къде да поднесеш едно цвете и да преклониш глава"

Автор на проекта е художникът Иван Бахчеванов. Амбицията на Георги Пинелов е паметникът на Апостола да е
готов до рождената му дата 18 юли.

Повече чуйте в звуковия файл:

Всеки, които желае може да направи дарение за изграждането на монументите.

Банкова сметка на Община Созопол

Централна Кооперативна банка

IBAN: BG 54 CECB 97908479 9626 02,

Код по Вид плащане: 445100,

основание: Изграждане паметник на Левски

или основание: Изграждане на паметник на Ботев

Заглавие: Продължава събирането на средства за паметници на Левски и Ботев в Созопол

Дата: 03.03.2022 13:10
Медия: Front.bg

Заглавие: bTV ще излъчи специална програма - "Добрият пример", в подкрепа на благотворителни каузи за
пострадалите от кризата в Украйна

Дата: 03.03.2022 18:03
Медия: Българска телеграфна агенция

https://front.bg/prodalzhava-sabiraneto-na-sredstva-za-pametnici-na-levski-i-botev-v-sozopol/
https://www.bta.bg/bg/news/bulgaria/230297-btv-shte-izlachi-spetsialna-programa-dobriyat-primer-v-podkrepa-na-blagotvo


На 6 март - Сирни Заговезни, когато православните християни се молят и дават прошка, bTV и bTV Radio ще
излъчат специална програма, посветена на добрите примери и благотворителните инициативи, които българският
народ и различни организации оказват на пострадалите от кризата в Украйна, съобщиха на сайта си от bTV.

Благотворителната програма "Добрият пример" с водещ Десислава Стоянова ще започне в 12:30 часа и ще бъде
посветена на вдъхновяващи разкази за подкрепа и човешка съпричастност, които мотивират хората и помагат да
се мултиплицира доброто.

Един от основните акценти ще бъде благотворителният концерт, организиран в същия ден и час в Борисовата
градина, под мотото "Мир, Любов, Съпричастност". Сред участниците в него ще бъдат Камен Донев, Михаела
Филева, Графа, Поли Генова, Васил Петров, Благовест и Светослав Аргирови. Приходите от билети ще бъдат
дарени в подкрепа на кампанията на БЧК за пострадалите от кризата в Украйна, на която bTV Media Group е
медиен партньор. Ще има живи връзки от страната, в които кореспондентите на телевизията ще разказват
вдъхновяващи истории на хора, които помагат на бежанците. Ще бъде споделена и информация за още кампании
и инициативи.

С благотворителната програма bTV Media Group отправя апел за обединение, съпричастност и подкрепа, които не
само ще подпомогнат физически на нуждаещите се, но и ще им вдъхнат така необходимите надежда, сила, вяра в
доброто.

/ЛМ/

Днес от централата на Българския червен кръст потегля пети камион с хуманитарна помощ. Тя съдържа топли
дрехи, завивки, хигиенни материали и зимни обувки, съобщават от пресцентъра на червенокръстката организация.

От БЧК благодарят за съпричастността на всички, които предоставят и финансови средства.

За три дни в благотворителната кампания "Подкрепа за пострадалите от конфликта в Украйна" са постъпили
повече от 920 000 лева.

Същевременно и АЕЦ "Козлодуй" се присъедини към инициативата на Българския червен кръст за набиране на
средства за пострадалите от войната в Украйна.

Атомната централа дари 100 000 лева за осигуряване на хуманитарна помощ на нуждаещите се.

С това АЕЦ "Козлодуй" за пореден път изразява високата си ангажираност, като подава ръка на хора в беда и с
готовност подкрепя значими за обществото каузи, пишат от пресцентъра на централата.

Отварят държавни и общински почивни бази

Дарителска сметка за подпомагане на бежанците от Украйна обяви благотворителен фонд "Европа". Базираната
във Варна неправителствена организация активно работи за посрещането и настаняването на бегълци от войната.
"Благодарим на всички българи за вниманието, съпричастността, милосърдието и за оказаната до сега помощ и
солидарност днес и в бъдеще", пишат от фонда. Председателят му Олександър Ингор обясни, че са нужни
средства за покриване на разходи по настаняването на бежанците, които ежедневно пристигат с автобуси.

Заглавие: БЧК събра над 900 хил. лв. за нуждаещите се в Украйна, АЕЦ "Козлодуй" дарява 100 хил. лв.

Дата: 03.03.2022 22:20
Медия: Българско национално радио

Заглавие: Фонд набира средства за бежанците от Украйна

Дата: 04.03.2022 07:22
Медия: Труд

https://bnr.bg/post/101610391/bchk-sabra-nad-900-hil-lv-za-nujdaeshtite-se-v-ukraina-aec-kozlodui-darava-100-hil-lv
https://trud.bg/%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4-%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0-%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%B1%D0%B5%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BE%D1%82-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B0/


Близо 1000 души вече живеят в частни хотели край Варна, които поеха първата вълна бежанци за своя сметка, но
вече са в затруднение заради високите сметки и цени и очакват бърза подкрепа от държавата. В градските хотели
също има много украинци, които си плащат нощувките на преференциални цени. След подготовка отвориха и
държавните почивни бази към Военния дом и "Флагман" на Св. Св. Константин и Елена, както и общински - в
Дългопол, Аксаково, след дни и в Бяла, съобщи областният управител Благомир Коцев, на когото от фонда
изказаха благодарност за съдействието и създадената организация.

Тя включва и събирането на едно място на цялата дейност по устройване и снабдяване на бежанците с най-
необходимото. С помощта на общината днес в Двореца на културата и спорта ще заработи координационен
център. Автобусите с бежанци вече ще пристигат там, а на хората ще се предоставя комплексна помощ.

Дарителската сметка е:

IBAN:BG 95 UNCR 7000 1522 1930 73

BIC:UNCRBGSF

УниКредит Булбанк

Титуляр: Благотворителен фонд Европа

Членовете на доброволческата инициатива "Не си сам" започнаха набиране на хранителни продукти от първа
необходимост, които ще разпределят сред възрастни и крайнонуждаещи се хора от Перник и близките села дни
преди Великден.

Организаторите си поставят амбициозната задача да зарадвам с хранителни пакети и жест на внимание поне 250
домакинства от Пернишко.

Великденската кампания на "Не си сам" вече е публикувана в платформата TimeHeroes.org, а профилите на
инициативата в социалните мрежи се радват на нарастващ интерес. Всички, които искат да се включат с дарение,
биха могли да посетят от 04.03.2022 (днес) дарителския пункт в магазин Фантастико – Перник, който е на
разположение всеки петък от 18 до 20 ч., събота и неделя от 11 до 13 и от 18 до 20 ч.

Желаещите да дарят, мога също да се свържат с организаторите на тел. 088 44 55 062 за лично предаване на
хранителните продукти.

Препоръчителният списък включва: ориз, леща, брашно, консерви готова храна, боб, олио, захар, макарони/фиде,
по-меки сладкиши и козунаци с дълга трайност.

Tова е пакетът, който получава всеки нуждаещ се. Всеки от дарителите би могъл да се включи с каквито и колкото
пожелае от изброените продукти.

Освен от хранителни продукти, за осъществяването на дарителската кампания организаторите се нуждаят и от
доброволци. За набирането им в профилите на кампанията във Facebook и Instagram е публикувана форма за
участие, а желаещите биха могли и да се свържат на обявения вече телефон.

"Искаме да помогнем и да стоплим сърцата на хора в крайна необходимост, най-вече възрастни хора от град
Перник и селата от околността… Надяваме се много българи да се включат, много перничани да се включат."
сподели Луиза Григорова-Макариев в профила си в Instagram. Тя е и един от основателите на "Не си сам", заедно с
още петима перничани.

Заглавие: Доброволците от "Не си сам" набират храни за перничани в нужда

Дата: 04.03.2022 09:40
Медия: За Перник

Заглавие: Етър с поредна инициатива за развитие на детско-юношеския футбол в града

Дата: 04.03.2022 13:08
Медия: Спортал

https://zapernik.com/2022/03/04/138422/dobrovolczite-ot-ne-si-sam-nabirat-hrani-za-pernichani-v-nuzhda/
https://www.sportal.bg/news-2022030411085212141


Като част от дългосрочната стратегия за развитие на детско-юношеския футбол в града, ръководството на Етър
започва дарителска инициатива и се надява на подкрепа от феновете на отбора. Събраните средства ще се
инвестират в подобряване на спортната инфраструктура на стадиона в гр. Дебелец, който се използва за
подготовка на мъжкия отбор, а след реконструкцията ще бъде използван и от отделни набори от школата на клуба.

Целта на инициативата е да бъдат събрани средства в размер на 65 000 лв., които ще бъдат използвани за
поставяне на осветление, изграждане на поливна система, както и изграждане на изкуствен терен за нуждите на
най-малките футболисти на ФК Етър, ФК Ботев (Дебелец) и СК Болярчета. Към момента с помощта на всички
дарители, които се включиха, успяхме да закупим голяма част от нужните материали за изграждане на
осветлението. Знаем, че заедно можем повече!

За целите на дарителската кампания на всеки домакински мач на стадион "Ивайло" ще бъдат разположени кутии,
в които феновете могат да предоставят своите дарения и да се включат в инициативата. Своята подкрепа за
кампанията ще окаже и мъжкият отбор на Етър, който преди предстоящия мач с Миньор (Перник) ще излезе на
терена със специално брандирани фланелки.

Всеки желаещ може да закупи тениската на полувремето срещу сумата от 30 лв., като средствата ще бъдат
използвани за целите на кампанията. Инициативата е част от проект "СПОРТЪТ Е ДАР", който се изпълнява
съвместно между ФК Етър, ФК Ботев (Дебелец) и СК Болярчета, с подкрепата на Община Велико Търново и
Кметство Дебелец.

ЗАСТЪПНИЧЕСТВО И ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО -
(БРОЙ НОВИНИ: 2)

Българи създадоха група за помощ на бежанците от Украйна във Фейсбук,която вече наброява над 33 200
члена.Групата е под наслов:

Допомога українським біженцям в Болгарії/Помощ за украинските бежанци

Един от първите включили се е Стефан Найденов.Ето какво написа той:

Ще ми трябва помощ от доброволци. До два дена ще е готов наръчника за всички нови украинци които пристигат в
България както и за тези които са тук. Той ще е разделен на няколко страници, ще съдържа информация за всички
помощни пунктове, важни и ключови телефонни номера и повече. Той ще бъде на руски и английски език. Ще ми
трябват хора които да разпечатат масивни количества и да почнат да раздават на границите ни и също така на
всеки друг кому е нужен. Благодаря предварително. Ако желаете да помогнете в тази инициатива пишете в
коментарите или в messenger.

Кърджали бг вести

Елина Желева и Макс Гурвиц, координатори на инициативата BG4UA, в "Бизнес старт", 01.03.2022г.

Работим с няколкостотин украински граждани в момента, предимно жени и деца, и се опитваме да им помагаме.
Много от тях са още в Украйна или пътуват към границата, което е безумно трудно. Вече настанихме 15 души, които
успяха да дойдат, в домовете на наши доброволци. Това разказа Макс Гурвиц, координатори на инициативата
BG4UA /България за Украйна/, в предаването "Бизнес старт" с водещ Христо Николов.

Заглавие: Българи създадоха група за помощ на бежанците от Украйна във Фейсбук,тя наброява вече над 33
200 члена

Дата: 01.03.2022 08:33
Медия: Всичко за Първомай

Заглавие: Инициативата България за Украйна събра 2400 доброволци за броени часове

Дата: 01.03.2022 12:25
Медия: Телевизия Блумбърг

https://www.parvomai.net/news/535989/balgari-sazdadoha-grupa-za-pomosht-na-bezhantsite-ot-ukrayna-vav-feysbuk-tya-nabroyava-veche-nad-33-200-chlena
https://www.bloombergtv.bg/a/16-biznes-start/103856-initsiativata-balgariya-za-ukrayna-sabra-2400-dobrovoltsi-za-broeni-chasove


За броени часове в България събрахме 2400 доброволци, които могат да помогнат със свободни апартаменти,
къщи, транспорт, храна, юридически услуги, превод, психолози. Това е най-бързото наемане на хора, което съм
правила в професионалната си история, сподели Елина Желева, също координатор на инициативата.

"Предизвикателство за мен е да овладеем енергията на тези хора, те искат да помагат и няма грешен начин, по
който да помогнат. Ние искаме да създадем процеси, с които да се помага устойчиво и трайно, защото тепърва
вълната идва".

Координираме се с хората от Украйна по какъвто начин на тях им е удобно – телефон, имейл, и да ги насочваме
към транпсорт, който на нас ни е известен и е сигурен. Когато хората са вече в България, ние се свързваме с тях -
имаме импровизиран кол център, разбираме къде са и какво им трябва.

Хубавото е, че гражданите на Украйна имат статут за свободно пребиваване до 90 дни в България. Този статут не
дава възможност за работа и затова работим активно за улесняване на начина за получаване на работен статут за
тези, които ще останат.

Българският бизнес е готов да посрещне тази вълна от бежанци. За момента не знаем какъв е профилът на
бежанците като ниво на образование. Но повечето хора, с които работим, са жени, деца или възрастни родители
на колеги от софтуерната индустрия, казаха събеседниците.

Още за инициативата за Украйна на българския технологичен бизнес може да гледате във видеото.

Всички гости на предаването "Бизнес старт" вижте тук.
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