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София. Между 20 и 24 май в околностите на манастир "Света Троица" в с. Устрем ще се състои четвъртия
образователен лагер на Българска фондация Биоразнообразие по проект Climate Game On, съобщиха от БФБ.
Целта на инициативата е да запознае участниците с богатото биоразнообразие, най-интересните местообитания в
Сакар и процесите, които протичат в нейните екосистеми. Експерти и учени от Националния природонаучен музей
ще водят група от 20 младежи в процеса по опознаване на характерните видовете, начините за тяхното
изследване, спецификите на средата, която обитават и връзката им с настъпващите промени в климата. 
Намираща се в Югоизточна България, Сакар е дом на удивителна флора и фауна и лесно доказва твърдението, че
българското биоразнообразие е едно от най-богатите в Европа. Една от причините за това е фактът, че в
продължение на 40 години Сакар е част от строго охраняваната гранична зона "Желязната завеса" и достъпът на
хората е бил силно ограничен. Това спомага за опазването на природните дадености в района, който сега е част от
Европейския Зеления пояс - международна екологична мрежа, с дължина над 12,500 км – от Баренцово море
през Балтийско море, Централна Европа и Балканите до Черно море. 
В планината има и няколко ключови защитени територии, които опазват скални комплекси, обширни дъбови гори
и местообитания на грабливи птици като критично застрашения в България царски орел, наброяващ само около
35 двойки. В близост до мястото на лагера е природна забележителност "Държавна гора около манастира Света
Троица", която опазва вековна гора, както и една от най-новите защитени територии в България - природна
забележителност "Черните скали". 
Събитието е отворено за всички млади хора между 18 и 35 години. Участниците трябва да са подготвени за дълги
преходи в планината и да "предадат нататък" наученото по време на лагера например чрез свой пътепис, интервю
или фотогалерия. В рамките на няколко дни те ще придобият знания за конкретни видове и техните екологични
изисквания, като изследването ще включва следните организмови групи: земноводни и влечуги (с водещ лектор д-р
Емилия Вачева), флора (Росен Василев) и специално внимание на орхидеите в района (Ирина Герасимова), птици
(Александър Маринов – Санчо) и прилепи (Ния Тошкова), насекоми (Любен Домозетски). 
Местният водач Камен Бакърджиев ще ни покаже най-завладяващите места в района и заедно с него и срещите с
други хора от региона, научните ръководители и младежи от различни специалности ще потърсим начините за
опазване на природното и културно наследство на планината и богатото биоразнообразие като основа на
развитие на местен поминък като в същото време ще се запознаем с динамичните въздействия, които възникват в
организмите и ресурсите следствие от климатичните промени и други заплахи.
Нощуването ще е на палатков лагер край манастир "Света Троица" в с. Устрем. За участие в лагера е необходимо
да се подаде кандидатура чрез попълване на форма за регистрация с мотивацията си за участие. Формата за
регистрация е отворена до 5 май 2022 - https://bit.ly/3uQcksj! Местата са ограничени до 20.
Образователният лагер се организира от "Българска фондация Биоразнообразие" по проект "Game On | Don't let

Заглавие: Българска фондация "Биоразнообразие" ще разисква темите за климата и биоразнообразието на
младежки образователен лагер в Сакар
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climate change end the game!" с подкрепа на програма DEAR на Европейската комисия. Проектът цели да
подпомогне информираността на хората по отношение на климатичните промени и тяхното въздействие върху
биоразнообразието и обществото ни, като подкрепи младите хора и техните действия, идеи и изследвания по
темите на проекта и проведе аргументирана, емоционална и обърната към живота комуникационна кампания,
обогатена от игрови подход и дигитални технологии.

Благотворителната кампания "Родени красиво" предлага безплатно заличаване на белези от Цезарово сечение.
Дерматологична клиника "REVERSE" в партньорство с фондация "Искам бебе" стартират съвместна инициатива, в
която могат да участват жени, преминали или преминаващи през травмиращо физическо възстановяване на
кожата след оперативно раждане.

По време на кампанията екипът от дерматолози клиниката ще се погрижат за всички дами, които искат да заличат
оперативните следи от раждането.

Целта на кампанията е да се популяризира диагностиката и лечението на настъпващите промени по кожата в
резултат на бременност, възможността за възстановяването на кожата след бременност и раждане и в частност
за коригиране на белезите по кожата след секцио.

Насочена е към жени, които са родили по оперативен път, поради патологична бременност или усложнения в
периода на родоразрешението.

Желаещите да се възползват от тази възможност могат да разкажат историята на своето раждане и да я изпратят
на info@iskambebe.bg и info@reversesofia.com – от 16 май до 16 юни 2022 г.

На 21 юни 2022 г., чрез жребий, в присъствието на екипа на Клиника REVERSE и представители на фондация
"Искам бебе" ще бъдат изтеглени имената на 10 от участничките, които ще получат пълен дерматологичен пакет за
лечение на белези след оперативно раждане.

Всички жени, които заявят участие в кампанията "Родени красиво", ще получат безплатни консултации за
проблема си. Десетте най-интересни истории ще бъдат публикувани в списание "Искам бебе" и в онлайн медиите
на фондацията.

За допълнителна информация по кампанията - телефони: +359 2 465 19 30 и +359 89 847 7308 - дерматологична
клиника "REVERSE",

По данни на Световната здравна организация (СЗО) от 2021 г. броят на бременностите, които завършват с
цезарово сечение, продължава да се увеличава в световен мащаб. Една на всеки пет жени (или около 21%) ражда
със секцио, като прогнозите сочат, че до 2030 г. се очаква процентът да се увеличи до 29% или да достигне една
трета от ражданията.

Статистиката показва, че днес в някои страни (Доминиканска република, Бразилия, Кипър, Египет и Турция),
цезаровите сечения надвишават броя на вагиналните раждания.

Препоръката на СЗО е цезаровото сечение (секцио) да се извършва само при строго установени медицински
причини, поради които са застрашени животът на майката или бебето и налагат оперативната намеса.

Възможните усложнения - обилно кървене или тежка инфекция, бавно възстановяване, забавяне или дори
възпрепятстване на кърменето (заради липсата на първи контакт "кожа в кожа"), са част от физическия регистър,
но секциото може да окаже влияние и върху емоционалното и психологическо възприятие, което жените имат за
себе си.
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Повече за проектите научете от Милена Караилиева – директор "Човешки ресурси" в Kaufland България –
компанията победител в категория HR екип на годината в Годишните HR награди на БАУХ 2021

В съвременната динамична бизнес среда HR функцията в България се развива изключително бързо и заема
своето важно стратегическо място в управлението на компаниите. HR професионалистите и HR екипите вече
проектират и изпълняват комплексни проекти, които не просто подпомагат бизнес процесите, но и добавят
стойност и изграждат работодателски имидж.

В рубриката "HR проектите в България" разказваме за конкретните проекти, зад които стоят HR екипите тук, за да
покажем, че в България може да имаш интересна и успешна HR кариера, както и че работодателите в България
създават условия за такава.

Милена Караилиева е директор "Човешки ресурси" в Kaufland България. Тя е част от екипа на компанията от 2014
година. Последователно е била мениджър "Обучение и развитие" в дирекция "Човешки ресурси" и мениджър
"Системи за управление на персонала" в дирекция "Продажби". Има 15 години опит в HR сферата.

Kaufland България е победител в категория HR екип на годината в Годишните HR награди на Българска асоциация
за управление на хора (БАУХ) за 2021. Потърсихме Милена Караилиева, за да ни разкаже за проектите, по които
работи HR екипът на компанията.

Г-жо Караилиева, разкажете ни за Вашата кандидатура в наградите на БАУХ, категория "Най-добър HR екип на
годината"? 
Номинацията и наградата е изключително ценна за HR екипа на Kaufland България. Изминалата година беше
поредната динамична и изпълнена с много предизвикателства за пазара на труда и обществото като цяло.
Признанието, което получихме в направление "Човешки ресурси" ни дава увереност и гарантира, че в този
социален контекст сме постигнали една от най-важните ни общи цели – екипът ни да е високо мотивиран и
удовлетворен от принадлежността си към своя работодател. 
Кандидатурата ни цели да отрази човешкия фактор зад постигането на бизнес целите на компанията, но и да
подчертае онези проекти през изминалата година, при които синергията в работата между HR екипите ни е най-
видима и показателна. Тяхната ефективност аргументираме в описание на бизнес целите, конкретните решения и
представените резултати, които са постигнати с общи действия.

Запознайте ни с Вашия звезден HR екип – колко и какви са HR професионалистите в него, каква е тяхната
експертиза? 
Служителите на Kaufland България са над 6500 общо в трите ни структури, като близо 85% от тях работят в нашите
61 магазина в 35 града на страната. Тази изразена регионалност е особеност на нашия бизнес и от нея произлиза
и изключителната роля на екипа "Човешки ресурси" в организацията. Щастливи сме, че сме създали силна култура
на съвместна работа в синхрон и имаме много добро ниво на вътрешно сътрудничество в ЧР екипа, а това дава
своето изражение в много успешни проекти и инициативи, които успяхме да реализираме и които са повод за
номинацията ни. Вярваме, че това, което прави екипа достоен за наградата, са принципите ни: да сме
професионалисти, да разбираме естеството на работа на колегите, да сме високо кооперативни и гъвкави, да
търсим обратна връзка и да сме диалогични, да се подпомагаме взаимно във всеки момент.
HR екипът ни се състои от пет отдела, които имат своята роля в изграждането на екосистемата, наречена
"Управление на човешкия ресурс" – "Администриране на персонала", "Възнаграждения и придобивки",
"Управление на процесите", "Подбор, мотивиране и задържане и работодателска марка", "Обучение и развитие".
Хората в това "семейство" са професионалисти със свой почерк, личен принос и разнообразна експертиза. Те са
на различна възраст, с различен опит и стаж в компанията и това създава здравословния и благоприятен
вътрешен климат за устойчиво развитие със споделени ценности.

Представете накратко проектите Ви. 
Гордеем се с всички наши проекти и инициативи както такива, които сами сме създали и развиваме национално
или международно, така и в партньорства с други организации от сферата на образованието, развитието на
младежките общности, социалния сектор, околната среда. Бихме очертали някои основни насоки според
стратегическите цели на компанията за развитието на екипа ни:

- Грижа за настоящите колеги чрез обучения, непрекъснато развиване на мотивационната ни програма, програми
за здраве и благосъстояние (wellness програми) и др. Компанията ни предлага средно по 6 обучения на всеки
служител годишно, като през 2021 г. това обхвана 6 250 колеги в 111 обучителни програми.

- Признание към колегите ни, чиито успехи и постижения показваме чрез участието им в разнообразни кампании
като "Разчитайте на нас", "КА-лидери", "Професионалистите говорят" и др.

- Сътрудничество с млади таланти извън компанията, за които предоставяме възможности за обучение и развитие
в собствените ни програми като "Управители на бъдещето", дуално обучение, практикантска програма, стажантска
програма. Изключително важни за нас са и създадените вече традиционни партньорства с образователни
институции като УНСС, СУ, Аграрен университет, професионални гимназии в страната, както и с организации като
Mentor the Young, Junior Achievement България, Bulgaria Wants You, Teenovator, WWF, To the Top, Talent Club и др.



- Представяне на новия ни работодателски имидж в 360-градусова комуникационна кампания, наречена "Време е
за ново начало", която посредством ключови послания заговаря потенциалните ни бъдещи колеги.

С кой от тях се гордеете най- много? Каква е целта му и защо решихте да го стартирате? 
Всеки наш проект е пътуване, в което извървяме един път към определена цел. По пътя работим с много колеги и
е вълнуващо, когато са въвлечени хора с различни функции и от различни отдели, за да се изпълни проектът с
холистично съдържание и смисъл, а и за да може на практика да се осъществи. 
Трудно е да посочим само едно от нашите съвместни усилия, но ако трябва да отчетем кое касае пряко нашите
клиенти и най-голяма част от нашите колеги, то можем да споделим опита си, посветен на удовлетвореността на
клиентите, наша ежедневна мисия. "Клиентска удовлетвореност" е проект, в който са въвлечени всичките ни 61
магазина и е свързан с поредица теоретични и практически обучения. Сам по себе си е още един инструмент, чрез
който ежедневно можем да подпомагаме колегите в старанието им да развиват тази ключова за бизнеса посока.

Как приеха служителите в компанията този проект? 
Нашите служители са лицето на Kaufland, а екипът на магазинната ни мрежа е близо 85% от компанията. Всеки
един от тези 5500 души знае, че клиентите са наш приоритет и че работата ни е динамична и вълнуваща, защото е
свързана с клиентското преживяване всеки ден, във всеки наш обект. Това е една от причините проектът да се
приеме толкова добре и естествено от страна на служителите. Добавихме и състезателен елемент в него, както и
допълнителни стимули и награди, за да се случи забавно и лесно успешното му реализиране. Радваме се на силна
ангажираност и професионализъм в изпълнението на проекта до момента и според целите му за напредък.

Какви ресурси – като време, финансови и други, Ви костваше? 
Неминуемо всеки един проект коства сам по себе си разнообразни ресурси. Ако трябва да ги приоритизираме, със
сигурност човешкият ресурс е този, който оказва най-голяма тежест. Организирането и стиковането с различни
работни групи е динамичен и времеемък процес особено когато темите и свързаните с тях решения не са малко.
Екипът, който работи по него се състои от над 100 души – в това число колеги от отдел "Обучение и развитие",
управители на магазини, ръководители на смени и др. Проектът е дългосрочен, стартира през есента на 2020
година и имаме желание да продължим да го надграждаме, защото сме уверени в неговия огромен потенциал и
добавена стойност.

Какви резултати искахте да постигнете с проекта и какво реално постигнахте? 
С проекта целяхме да повишим ангажираността на служителите в посока любезност в обслужването, да
акцентираме върху прекия контакт и правилното разбиране на нашите клиенти, да провокираме инициативност в
служителите, да прилагаме в работата си съвременни концепции и полезни практики в сферата на продажбите.
Към днешна дата бихме могли да кажем, че вървим в правилна посока и виждаме резултатите от усилията на
колегите. Отчитаме ги чрез различни наши мониторинг канали, част от които са обратните връзки от клиентите,
проследяващи нивото на обслужване по заложени критерии, както и вътрешни тестове с практически задачи.

Кои бяха най-големите предизвикателства и как ги преодоляхте?
Изготвянето на точен анализ и дефинирането на възможните тактики, които може да приложим в нашите
филиали, бяха основните предизвикателства, пред които се изправихме, за да стартираме разработването на
самия проект. В процеса на работа се наложи да бъдем гъвкави, като адаптирахме някои от компонентите,
заложени в първоначалната програма, които забелязвахме, че имат потенциал да бъдат развити допълнително.
Важна част за преодоляването на всички тези предизвикателства е разбирането и съдействието от страна на
служителите, защото без тяхната помощ проектът не би могъл да се случи по този начин.

Споделете с нас какви нови HR проекти планирате. 
Удовлетвореността на нашите колеги е много важна за нас, затова и дългосрочно продължаваме работата си в
посока създаване на работна среда, която да мотивира и ангажира екипа ни. Това включва редица проекти, някои
от които да разширят мотивационната ни програма, доразвият политиките ни за обучение и развитие на колегите
ни, както и проекти в частта дигитализация на работното място.

HR проектите в България: Jira4PDR, Endava
HR проектите в България: Многообразни проекти за различни предизвикателства, bTV Media Group
HR проектите в България: Локалните и регионални проекти на Endava
HR проектите в България: Проекти за бизнес, HR и социална ефективност, "Вива Kредит"
HR проектите в България: Добротворчеството в "Ейч Пи Инк България"
HR проектите в България: Корпоративен уелнес, Playtech
HR проектите в България: Империум на CASH CREDIT
HR проектите в България: Employee Value Proposition = EVP на "Райфайзенбанк"
HR проектите в България: EVN Презареждане
HR проектите в България: Contipso Learning

Заглавие: Фестивалът "СтолицаЛитература" се завръща в хибриден формат

Дата: 03.05.2022 14:01
Медия: Радио София
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След 2 години присъствена пауза, в края на май т.г. отново ще се проведе фестивалът "СтолицаЛитература",
който има повече от 10 издания и е с национално значение, с лектори от България и чужбина.

Темите на онлайн фестивала по време на пандемията бяха "Сами заедно" и "Писатели и влияния". 
През 2022-ра формата на събитието ще е хибридна. Ще има уъркшопи по творческо писане и дискусии, а
обединяващата тема е "Климатичните промени". Повод е неизпълнените цели, поставени преди години в
Копенхаген и Париж, обясни пред Радио София Виолета Радкова, директор на фондацията "Елизабет Костова".

В края на април в Пловдив фондацията реализира инициативата "Да се чуем", при която имаше четене на
литературни портрети на възрастни събеседници, написани от български писатели на базата на телефонни
разговори, както и изложба, която продължава до 28 май.

С талантливото си перо – с проза и стихове, участваха Виргиния Захариева, Георги Господинов, Достена Лаверн,
Мария Донева, Надя Радулова, Людмила Иванова, Нели Михайлова, Лина Джамбазова, Пенка Димова, Мария
Атанасова, Пенчо Жеков, Дана Ангелова, Лиляна Николова, Виолета Танева и Стана Ангелова.

"С инициативата "Да се чуем!" искахме да насочим вниманието си към хората от т.нар. златна възраст, и то със
средствата на литературата. Възрастните бяха сред най-пострадалите от изолацията по време на пандемията.
Нито един от участниците не се оплака. Те просто разказаха живота си", обясни Радкова.

Чуйте целия разговор на Гергана Пейков с нея.

Българска Фондация Биоразнообразие, Община Бургас и РИОСВ Бургас организират Карнавално шествие и
карнавал по случай Деня на Натура 2000 и 30 години Програма LIFE на ЕС. След две години пауза отново е време
да се маскираме, да се костюмираме, да се забавляваме.

За участие в Карнавалното шествие се канят децата от бургаските детски градини и началните училищни класове,
които да дефилират с костюми на растения, животни и дори екосистеми, срещащи се в България. Добре дошли са
и участници с костюми от рециклирани материали.

България е една от най-богатите на биоразнообразие държави в Европа. В страната ни се срещат 4200 вида
растения, около 100 вида бозайници, над 420 вида птици, 36 вида влечуги, 25 вида земноводни и над 30 000 вида
безгръбначни. Затова организаторите искат да приканят младите участници и тези, които им помагат в
приготовленията – учители, родители, баби и дядовци, да отделят малко време, за да изберат интересен
български вид и с костюма да го представят на останалите гости и участници.

"Очакваме ви на 20 май (петък) 2022 г. от 17:00 ч. на площад "Атанас Сиреков" – пред сградата на Община Бургас,
откъдето ще стартира дефилето на участниците до Морската градина, за да дадем възможност на децата, техните
ръководители и родители да преминат по ул. Богориди и да могат колкото се може повече хора да видят красотата
и креативността на костюмите им и да се запознаят с видовете, които те представят." – споделя Радостина Ценова
от организаторите.

Шествието ще завърши на лятна сцена ОХЛЮВА до Културен център "Морско казино", където всеки участник ще се
качи на сцената, за да се представи, а специално жури ще оцени участниците и ще връчи наградите в отделните
категории.

Категории за награждаване (за индивидуално участие)

I. Награда на журито за най-ефектен костюм на диво растение, срещащо се в България

II. Награда на журито за най-ефектен костюм на диво животно, срещащо се в България;

III. Награда за атрактивно представяне на характерно местообитание или екосистема – река, езеро, гора и т.н.,
срещащи се в България.

Животни от други страни, континенти или епохи (слонове, тигри, динозаври и др.) ще бъдат допуснати до

Заглавие: С празнично карнавално шествие предизвикват бургаски ученици

Дата: 03.05.2022 11:29
Медия: Черноморски Фар
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дефилиране, но няма да участват в конкурса.

IV. Награда за най-оригинален "зелен" костюм – от рециклирани или употребявани материали, еко-материали и
др.

V. Награда за най-ефектно и артистично дефилиране (имитиране на животно/ растение и др.)

VI. Награда за най-атрактивно учебно заведение (детска градина/училище)

Дефилирането на участниците ще бъде по предварително изготвен график и ще продължи до 18.15 часа, а
награждаването ще бъде в 18.30 часа. В празника може да се включи и индивидуално всеки, който желае и без
предварителна заявка!

Подробности следете в събитието: https://www.facebook.com/events/1155979038528745

Карнавалното шествие се организира в рамките на LIFE проекта "Лагуната на живота".

За повече информация и записване Р. Ценова - тел. 0896 798908, [email protected]

Кампанията и церемонията по награждаването ще се проведат под патронажа на Министъра на
образованието и науката

От 3 май 2022 г., започва регистрацията за участие в конкурса за учители "Дигитални новатори в образованието" за
2022 г., организиран от БАИТ за трета поредна година.

Целта на конкурса е да отличи и насърчи добрите практики в използването на дигиталното съдържание и по-
широкото навлизане на информационните технологии в образованието, подпомагащи учебния процес във
всички учебни дисциплини. Конкурсът търси учителите – дигитални новатори, преподаващи от 1-ви до 12-ти клас.

В конкурса могат да участват всички учители, включително помощник-учители, обучаващи ученици от 1-ви до 12-ти
клас по всички учебни дисциплини, включени в учебните програми на МОН. Всеки учител може да кандидатства
или да бъде номиниран* в една или повече категории. (*При номинациите също се изисква попълването на всички
полета на формуляра за кандидатстване, както и доказателствен материал в подкрепа на кандидатурата.)

Регистрацията в конкурса става чрез подаване на Формуляр за кандидатстване, достъпен на сайта на БАИТ.

Краен срок за регистрация: 27.05.2022 г. до 17:00 ч.

В подкрепа към кандидатурите:

Ще се приемат линкове към мнения, референции, коментари от ученици и родители във Facebook, LinkedIn,
учебни платформи, получени по имeйл, резултати от тестове, видео материали, линкове към материали и видео
материали.

Конкурсът ще определи носителите на отличия в следните 4 категории:

1. Технологични иновации:

Приложение на ИКТ в цялостния обучителен процес – тестове, домашни, визуализация и примери;

Допълнителни технологични иновации – симулационни среди, автоматизация, генериране на уникални
тестове с еднаква степен на трудност (оценяване и индивидуализиране), проверка за авторство;

Използване на специални технологични средства в извънкласната дейност – 3D принтери, системи за
проектиране с компютър /CAD системи/, виртуална реалност и др.

Принос за усвояване на материала (сравнение на резултати от тестове с предишни години).

2. Интерактивност при преподаването:

Заглавие: Започва регистрацията за конкурса "Дигитални новатори в образованието"

Дата: 03.05.2022 11:33
Медия: Данибон
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Ангажиране на ученици в подготовката и провеждането на учебния час;

Използване на специални средства – видео клипове, решения в помощ на дистанционното обучение и
други;

Игри, викторини и други форми със състезателен елемент;

Учене чрез забавление с платформа, базирана на игри и построяване на различни светове, която
насърчава творчеството, сътрудничеството и решаването на проблеми;

Обратна връзка от родители, ученици и гостуващи лектори.

3. Практическа насоченост на преподаването по информационни технологии:

Участие на учители в НП "Бизнеса преподава" (чрез актуализиране на знанията и запознаване с примери
от практиката за повишаване на практическата насоченост на преподаването и/или използване на
специалисти от практиката като помощник-учители, гостуващи лектори);

Други форми на сътрудничество с бизнеса, за да се получи практическата насоченост на обучението в клас;

Извънкласни форми на сътрудничество с бизнеса – стажове, кръжоци и посещения във фирми.

4. Мултиплициране на иновативните учебни решения:

Методически материали, подготвени за споделяне с други учители;

Подготовка на учебни материали, покриващи и допълващи учебната програма;

Многократно използване от други учители и/или училища;

Устойчивост на използването на иновативните решения.

Журито, което включва членовете на Управителния и Контролния съвети на БАИТ, ще отличи най-добрите
кандидатури от 1-во до 3-то място във всяка от четирите категории.

Победителите ще бъдат отличени на официална церемония в ТехноМеджикЛенд на 29.06.2022 г.

Учителите, спечелили първо място във всяка от четирите категории, ще получат ваучер за безплатно посещение на
ТехноМеджикЛенд с учениците им.

…

Данибон е медиен партньор на конкурса.

Българска Фондация Биоразнообразие, Община Бургас и РИОСВ Бургас организират Карнавално шествие и
карнавал по случай Деня на Натура 2000 и 30 години Програма LIFE на ЕС. След две години пауза, отново е време
да се маскираме, да се костюмираме, да се забавляваме.

За участие в Карнавалното шествие се канят децата от бургаските детски градини и началните училищни класове,
които да дефилират с костюми на растения, животни и дори екосистеми, срещащи се в България. Добре дошли са
и участници с костюми от рециклирани материали.

България е една от най-богатите на биоразнообразие държави в Европа. В страната ни се срещат 4200 вида
растения, около 100 вида бозайници, над 420 вида птици, 36 вида влечуги, 25 вида земноводни и над 30 000 вида
безгръбначни. Затова организаторите искат да приканят младите участници и тези, които им помагат в
приготовленията – учители, родители, баби и дядовци, да отделят малко време, за да изберат интересен
български вид и с костюма да го представят на останалите гости и участници.

"Очакваме ви на 20 май (петък) 2022 г., от 17:00 ч., на площад "Атанас Сиреков" – пред сградата на Община Бургас,
откъдето ще стартира дефилето на участниците до Морската градина, за да дадем възможност на децата, техните
ръководители и родители да преминат по ул. "Богориди" и да могат колкото се може повече хора да видят
красотата и креативността на костюмите им и да се запознаят с видовете, които те представят." – споделя

Заглавие: Детски карнавал в Бургас на хоризонта

Дата: 03.05.2022 17:40
Медия: Uniconbg.com
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Радостина Ценова от организаторите.

Шествието ще завърши на лятна сцена ОХЛЮВА до Културен център "Морско казино", където всеки участник ще се
качи на сцената, за да се представи, а специално жури ще оцени участниците и ще връчи наградите в отделните
категории.

Категории за награждаване (за индивидуално участие)

Награда на журито за най-ефектен костюм на диво растение, срещащо се в България
Награда на журито за най-ефектен костюм на диво животно, срещащо се в България;
Награда за атрактивно представяне на характерно местообитание или екосистема – река, езеро, гора и т.н.,

срещащи се в България.

Животни от други страни, континенти или епохи (слонове, тигри, динозаври и др.) ще бъдат допуснати до
дефилиране, но няма да участват в конкурса.

Награда за най-оригинален "зелен" костюм – от рециклирани или употребявани материали, еко-материали и др.
Награда за най-ефектно и артистично дефилиране (имитиране на животно/ растение и др.)
Награда за най-атрактивно учебно заведение (детска градина/училище)

Дефилирането на участниците ще бъде по предварително изготвен график и ще продължи до 18.15 часа, а
награждаването ще бъде в 18.30 часа. В празника може да се включи и индивидуално всеки, който желае, дори и
без предварителна заявка!

Подробности за събитието следете в събитието: https://www.facebook.com/events/1155979038528745

Карнавалното шествие се организира в рамките на LIFE проекта "Лагуната на живота".

За повече информация и записване Р. Ценова - тел. 0896 798908, [email protected]

На 10 жени, преминали или преминаващи през травмиращо физическо възстановяване на кожата след цезарово
сечение, ще бъдат премахнати безплатно белезите по време благотворителна кампанията "Родени красиво".
Кампанията се организира от Дерматологична клиника "REVERSE" в партньорство с фондация "Искам бебе".

По време на кампанията екипът от дерматолози на клиниката ще се погрижат за всички дами, които носят с
емоционална тъга белезите след секцио и искат да заличат оперативните следи от раждането.

Целта на кампанията е да се популяризират диагностиката и лечението на настъпващите промени по кожата в
резултат на бременност, възможността за възстановяването на кожата след бременност и раждане и в частност
за коригиране на белезите по кожата след секцио. Насочена е към жени, които са родили по оперативен път,
което се е наложило поради патологична бременност или усложнения в периода на родоразрешението.

Те могат да кандидатстват като разкажат историята си и я изпратят на info@iskambebe.bg и info@reversesofia.com
от 16 май до 16 юни 2022 г. На 21 юни 2022 г., чрез жребий, в присъствието на екипа на Клиника REVERSE и
представители на фондация ИСКАМ БЕБЕ ще бъдат изтеглени имената на 10 от участничките, които ще получат
пълен дерматологичен пакет за лечение на белези след оперативно раждане.

Всички жени, които заявят участие в кампанията "Родени красиво" ще получат безплатни консултации за проблема
си. Десетте най-интересни истории ще бъдат публикувани в списание "Искам бебе" и на онлайн медиите на
фондацията.

Организаторите подчертават, че според последни изследвания на Световната здравна организация (СЗО) от 2021
г. броят на бременностите, завършващи с цезарово сечение, продължава да се увеличава в световен мащаб. Една
на всеки пет жени (или около 21%) ражда със секцио, като прогнозите сочат, че до 2030 г. се очаква процентът да
се увеличи до 29% или да достигне една трета от ражданията. Статистиката показва, че днес в някои страни
(Доминиканска република, Бразилия, Кипър, Египет и Турция), цезаровите сечения надвишават броя на
вагиналните раждания.

Препоръката на СЗО е цезаровото сечение (секцио) да се извършва само при строго установени медицински
причини, поради които са застрашени животът на майката или бебето и налагат оперативната намеса.

Заглавие: Премахват безплатно белезите от секцио на 10 жени по време на кампанията "Родени красиво"

Дата: 03.05.2022 17:17
Медия: Zdrave.net

https://www.zdrave.net/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%85%D0%B2%D0%B0%D1%82-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BE%D1%82-%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-10-%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0--%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%BE-/n21957


Възможните усложнения - обилно кървене или тежка инфекция, бавно възстановяване, забавяне или дори
възпрепятстване на кърменето (заради липсата на първи контакт "кожа в кожа"), са част от физическия регистър,
но секциото може да окаже влияние и върху емоционалното и психологическо възприятие, което жените имат за
себе си. Белезите след оперативната намеса често са обект на личен дискомфорт, неувереност и дори будят
чувство на срам и вина в част от майките, които са родили оперативно.

Иновативният лидер и модерен работодател с 30-годишно присъствие на българския пазар Пощенска банка
участва в онлайн семинара IT Journey, организиран от СофтУни. Финансовата институция, която притежава силно
международно ноу-хау, има над 3000 служители и повече от 200 офиса в цялата страна, предлага иновативни
продукти и услуги на своите клиенти благодарение на модерните технологични решения, които постоянно
имплементира в своята дейност. Ето защо банката предоставя атрактивни възможности за стаж и професионално
развитие на младите ИТ специалисти, стана ясно по време на събитието.

Светлан Георгиев, Ръководител звено "Облачна ИТ инфраструктура" в Пощенска банка, представи пред студентите
отворените позиции в Управление ИТ, стажантската програма на банката и възможностите, които финансовата
институция предоставя на младите таланти, избрали да се присъединят към екипа от ИТ специалисти. Сред
темите, които вълнуваха аудиторията, бяха и как да подготвят предварително своите документи, портфолио и себе
си за предстоящото интервю, за да направят най-доброто първо впечатление. Насоките за компактно, ясно и
изчерпателно представяне, за ролята на технологиите и логическото мислене, които се изразяват в
конструктивния подход към комплексните задачи по време на техническото интервю, за стойността на
корпоративната култура и взаимоотношенията в екипа при избор на работодател бяха сред ценните съвети, които
студентите получиха. Светлан Георгиев им разкри детайли за програмните езици, бази данни, операционните
системи и облачни решения в Пощенска банка, като сподели за модерната ИТ архитектура, виртуализираните
дейтацентрове, дигиталните продукти и транзакционни системи, които са имплементирани във финансовата
институция.

Младите ИТ специалисти избират Пощенска банка за старт на своя професионален път поради атрактивното
заплащане и много допълнителни социални придобивки, ясния кариерен път и план за обучения и развитие,
приятелската среда и атмосфера, и не на последно място – богатството от вътрешни събития и тиймбилдинг
активности, допълни Светлан Георгиев. Нещо повече – в Пощенска банка развитието на целогодишната
стажантска програма е част от КСО политиката на институцията в продължение на повече от 14 години. Стажът е
платен, провежда се с гъвкаво работно време от 4, 6 или 8 часа, съобразено с ангажиментите на студентите, а
продължителността му е от 1 до 3 месеца с опция за удължаване до 6 месеца. Индивидуалният план за развитие е
сред предимствата на програмата, както и това, че всеки стажант има ментор, експерт от банката, който го
въвежда в спецификите на конкретните позиции и го подкрепя активно в целия процес на придобиване на опит
чрез участието в реални и текущи бизнес проекти. Стажантите в Пощенска банка разполагат още с ексклузивен
достъп до иновативни платформи за обучение и сертифициране, както и възможност за участие в мастър класове.
Успешно завършилите получават сертификат за преминат стаж, кариерно консултиране за професионално
развитие и могат да бъдат поканени да продължат професионалната си реализация в банката както в сферата на
програмирането, така и в звената за развитие на ИТ инфраструктурата.

Участието на Пощенска банка в онлайн семинара IT Journey, организиран от кариерния център на СофтУни, е в
рамките на дългосрочното стратегическо сътрудничество между двете институции в помощ на образованието и за
подпомагане на професионалния старт на младите IT специалисти. Партньорството е дългосрочна социално
отговорна инициатива, с която финансовата институция не само предоставя възможност за придобиване на ценен
практически трудов опит, но и инвестира в развитието на младите таланти на пазара на труда.

Тази година представяме индивидуално всеки от стипендиантите на фондация Благотворител в програма

Заглавие: Пощенска банка участва в кариерното събитие за млади IT специалисти IT Journey

Дата: 03.05.2022 23:05
Медия: Пощенска банка

Заглавие: Личните успехи на Илияна Илиева - една 12-те

Дата: 03.05.2022 23:55
Медия: Информационен портал за неправителствените организации

https://mediacenter.postbank.bg/%D0%BF%D0%BE%D1%89%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0-%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%B2-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D1%81/
https://www.ngobg.info/bg/news/126108-%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%83%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%85%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F%D0%BD%D0%B0-%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B0-%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B0-12-%D1%82%D0%B5.html


"Постигам по-висок успех". Днес ви срещаме с Илияна Илиева от Шумен, тя е една от нашите 12 ученици и студенти!
На 21-ви април Илияна навърши своите 19 години! Освен, че тя е успешна в училище, е и изключително
талантлива. 
Чудесно момиче в 12-ти клас, което вече има авторски изложби и авторски ревюта на свои модели! Получихме
снимка на картина от нея и я споделяме тук... платното е завършено едва преди 30 минути. 
Помолихме, Илияна да ни разкаже за себе си, споделяме написаното от нея: 
"През февруари 2020 г. направих първата ми самостоятелна изложба с ревю на първите ми модели за рокли.
След нея имах огромно желание да направя още една, само че в по-голям град, но нямаше как… заради
пандемията нещата бяха много различни и рискови за всички. Въпреки това пак имах какво да правя. След
изложбата се запознах с уникални хора, които ми показваха коя врата да отворя. Заедно с това и поръчките
на картини нараснаха и продавах извън границите на България. Обаче след всяка една поръчка вижданията ми
за изкуството се промениха, не изпитвах онова удоволствие, което изпитвах преди. Чувствах се все едно
правя всичко насила. 2021 година вече се бях ориентирала, че искам да продължа професионално да се
развивам в областта на Икономиката и най-точно в Мениджмънт частта. Заедно с подготовката за
университета се подготвях и за бала ми. Месеци се чудих с какво точно да се представя. Имах много идеи и
веднага се свързах с дизайнера Милена Тополова да ми помогне с какво точно да съм облечена. Нарисувах
модела, показах ѝ го и тя веднага го хареса, след това започнахме работа. В процес на изработка
променяхме малките детайли, за да няма втора такава. Роклята е готова, всичко за бала е готово и
предстоеше само университета. Подготовката за изпита беше в продължение на седмици, но накрая взех
изпита за прием с 5.50. След всички тези хубави моменти и лични административни работи се запознах с
много хора и завързах много връзки." 
В началото на настоящата учебна година я попитахме няколко въпроса, ето как ни отговори: 
Кои са силните черти на характера ти? "Силна черта в характера ми е, че съм упорита и обичам
предизвикателствата, както и да опитвам нови неща. Силата ми е в изкуството, но скоро се надявам да
имам сила и в Икономиката" 
Ако имаш супер компютър, който знае отговора на всеки въпрос, свързан с ......(любима област, известна личност,
хоби), какъв въпрос щеше да му зададеш? "Каква е тайната на успеха?". 

Първото издание на фестивала "Вкусът на Добруджа - където модерното среща традициите" се проведе на 15 и 16
Април в гр. Силистра и село Ветрен.
Организаторите от сдружение "Силистра 2030" успя да срещне гостите и жителите на региона с добруджански
производители на традиционни храни и напитки, занаятчии и самодейци. Събитието се проведе паралелно на
няколко локации в града и в с. Ветрен.
Фестивалът за култура, вкусове и традиции на Добруджа постави основите на възраждане обичаите от района, като
с програмата си запозна посетителите с културно-историческото, природно и кулинарно богатство. 
"С този фестивал вярваме, че поставихме основите на изграждането на Силистра и областта като атрактивна
туристическа дестинация. Доказателство за това са гостите от Бургас,Варна, Велико Търново, София и от малките
населени места в района. Освен това, успяхме да привлечем жителите на Силистра, като гости на село Ветрен,
което също е богато на исторически и кулинарни традиции", казват организаторите от "Силистра 2030".
"Щастливи сме, че събитието предизвика такъв интерес и се радваме, че успяхме да оправдаем очакванията както
на производителите, така и на гостите на фестивала и всички, които се включиха в подготовката му. Това ни
мотивира все повече да подготвим следващото издание още по-професионално", сподели Николай Неков,
основател на сдружение "Силистра 2030".
Фестивал "Вкусът на Добруджа - където модерното среща традициите" се осъществи с финансовата подкрепа на
"Виваком Регионален Грант"
Официални спонсори на събитието бяха "Дестан", ЗК Нива 93", "Еконт"
Партньор на събитието беше "Община Силистра" и кметство с. Ветрен.
Медийни партньори бяха БНТ 1, Портал Силисра, Таксистар 

Заглавие: Фестивалът "Вкусът на Добруджа - където модерното среща традициите" поставя основите на
възраждане на обичаите в района

Дата: 04.05.2022 08:04
Медия: Кворум Силистра

Заглавие: Предстои премиера на книгата, посветена на родения в Сливен легендарен кмет на София– инж.
Иван Иванов

Дата: 04.05.2022 07:43
Медия: Фокус

https://www.kvorum-silistra.info/news/24674
http://www.focus-news.net/news/2022/05/04/2945635/predstoi-premiera-na-knigata-posvetena-na-rodeniya-v-sliven-legendaren-kmet-na-sofiya-inzh-ivan-ivanov.html


Сливен. В Сливен предстои премиера на книгата на журналиста Станислав Колев "Кметът на София: инж. Иван
Иванов", съобщиха от общината. Събитието е насрочено днес от 18.00 ч. в зала "Май", съобщиха организаторите.
За автора на книгата Станислав Колев, роденият в Сливен инж. Иванов е мечтател, една от най-прекрасните
фигури в историята на София. Като кмет той организира голям международен конкурс за урбанисти от Европа и
избира градоустройствения план на проф. Адолф Мусман, който започва да осъществява през 1938 г. Войната
спира инж. Иванов в реализацията на плана. 
Днес, като спомени от този план са парковете на София – Южен парк, Западен парк, Северен парк. Книгата
разказва за житейските, професионални и управленски стъпки на Иван Иванов – инженерът и строителят на
модерна София, управлявал града от 1934 г. до 1944 г.
По време на неговото управление е изграден Рилският водопровод и е осигурен достъп на софиянци до чиста
питейна вода. И днес в облика на София се открояват сградите на БНБ, Съдебна палата, МВР. Инж. Иванов прави
първата модернизация на архивите на софийска община, по немски образец, с което се улеснява обслужването на
гражданите. По негова инициатива започва изграждането на т.нар. работнически жилища, след като изучава опита
на Виена и Прага.
Предговорът на книгата е на проф. Андрей Пантев, издател е фондация "Трейс за хората".

Подгответе се навреме за своето бъдещо бизнес пътуване! Запишете си час за лична онлайн среща! Фондация
BCause обявява две дати за онлайн консултации през май. 
Запазваме за вас обичайните четвъртъци - 5-ти и 19-ти. 
Младите предприемачи могат да получат лична консултация за Програмата "Еразъм за млади предприемачи",
след като пишат на Пенка Цветкова на Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната
JavaScript поддръжка, за да го видите.. Консултациите стават онлайн в жива видео връзка. Последвайте ни във
фейсбук! Програмата "Еразъм за млади предприемачи" е програма за обмяна на опит на млади и опитни
предприемачи от цяла Европа. 
Имате идея за бизнес или току-що се стратирали и търсите възможности за развитие и в Европа? - Ние ще ви
помогнем да намерите точното място, за да натрупате необходимия ви опит.
Имате свой бизнес и търсите контакти с млади хора от други европейски държави? - Ние можем да ви помогнем
да намерите точния човек, на когото да предадете своя опит.
Фондация BCause предоставя консултантска помощ на стартиращи млади предприемачи, които биха искали да
обменят опит с колеги от техния бранш в Европа. 
Проектът SEEDplus2 се финансира от програма "Еразъм за млади предприемачи" на Европейската комисия.
SEEDplus2 се осъществява от консорциум от девет организации от осем държави, BCause e българският
партньор. Повече за програмата

Инициативата е подкрепена от Европейския съюз.
An initiative supported by the European Union.

За тазгодишното бягане на 42,2 км вече има записал се 85-годишен участник

Маратонът на приятелството в Плевен – най-значимото състезание за региона, се завръща на 22-и май 2022 г.
Очаква се събитието за пореден път да събере в града стотици почитатели на активния начин на живот,
обединени около обща кауза. Със своите седем издания, в които се включиха общо над три хиляди участника от
различни държави, Маратонът на приятелството в Плевен затвърди името си и се превърна в едно от най-
обичаните и чакани спортни събития в страната. Предлагайки голямо разнообразие от дисциплини, маратонът
през годините се разви не само като състезание за утвърдени атлети, но и като семейно събитие, провокиращо
хора в широк възрастов диапазон да спортуват. Най-младият състезател досега е едва 2-годишен, най-възрастният
– на 84, а за тазгодишното бягане на 42,2 км вече има записал се 85-годишен участник.

За да направят събитието още по-привлекателно и достъпно и за начинаещи бегачи, организаторите за втора
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поредна година включват набиращата все повече популярност 10-километрова дистанция. По този начин
състезанието вече има шест основни дисциплини, сред които класически маратон (42,2 км), полумаратон (21,1
км), щафета (2 х 10,55 км), 10,55 км, 3-километров безплатен масов крос "Аз мога", както и Fun Run Kids – детско
бягане с различни дистанции според възрастовата група с безплатна регистрация. Освен състезателната част,
осмият маратон в Плевен ще предложи и атрактивна програма на централния градски площад. Тя включва игрите
на открито Park+, които по достъпен и забавен начин популяризират активния начин на живот. Всички посетители
на града ще могат да участват в занимания с мини-волейбол, тенис, уроци по танци и други активности.

Маратонът в Плевен е не просто спортно състезание, а семейно събитие с благотворителна кауза. Мотото на
тазгодишното издание е "Бягаме в Плевен в подкрепа на деца с интелектуални затруднения". Всички участници в
събитието и решилите да направят дарение ще могат да подкрепят инициативата на Българска асоциация за лица
с интелектуални затруднения – гр. Плевен. Набраните средства ще се използват за закупуване на материали за
изграждането на арт терапевтичен кът за работа с глина към Център за социална рехабилитация и интеграция за
деца с увреждания – гр. Плевен. Каузата е в продължение на инициативата на второто издание на маратона от
2015 г., когато благодарение на дарения и отделени средства от таксите за участие в състезанието бяха обособени
и оборудвани две зали в ЦСРИДУ – Плевен за провеждане на двигателна рехабилитация и за занимания по
системата на Монтесори. Всеки, който желае да подкрепи каузата на осмия Маратон на приятелството в Плевен,
може да го направи с дарение от уебсайта на събитието.

Маратон на приятелството в Плевен е отворен както за професионалисти, така и за любители и всички, които искат
да се заредят с добро настроение. Регистрацията продължава на уебсайта, като организаторите предлагат
безплатно записване за всички участници в 3-километровия масов крос "Аз мога", за децата, които се включат във
Fun Run Kids, както и ветераните на възраст над 60 години. За втора поредна годината трасето на състезанието се
отваря и за хора с увреждания, които могат да се включат без такса за участие.

"По този начин искаме да покажем, че тези хора са интегрална част от нашето общество и имат равни права с
всички останали", споделя за инициативата на събитието Станимира Георгиева, съорганизатор на маратона.

Събитието ще се проведе с помощта на доброволци от страната и чужбина, които се включват както в
предварителната организация, така и в деня на събитието. Сред решилите за поредна година да дадат своя
принос са цели семейства, които ще пристигнат в Плевен специално, за да са в помощ на маратона и неговата
кауза. Най-малките записали се доброволци засега са едва на 6 и 7 години.

Осмият маратон в Плевен се организира от водещи фондации и социални предприятия в България, чиято основна
мисия е да подкрепят хора в неравностойно положение и с различни способности: фондация "Светът на Мария",
Фондация "Сошъл Фючър – Jamba", "Айс-Оупън", Национален алианс за социална отговорност, в партньорство с
Община Плевен, СКЛА Феникс, СК Elite Running от Румъния, Българска асоциация за лица с интелектуални
затруднения, Фондация BCause, Аутизъм Днес и с подкрепата на много компании, за които корпоративната и
социална отговорност, приносът към изграждането на справедлива социална среда и устойчиво бъдеще са
залегнали в основата на бизнеса им.

Повече информация за Маратон "Плевен":

уебсайт: https://plevenmarathon.com/

15 медоносни дръвчета дари на Община Видин търговската верига "Кауфланд". 7 от тях ще бъдат засадени в
централната градска част и 8 около Епиграфския музей. 
"Ще бъдат засадени в обществените пространства и ще ги обогатят. В същото време тече и кампания на Общината,
която е предвидила засаждане на много други дръвчета в града. Община Видин ще поеме след това грижите за
тяхното отглеждане", каза Владимир Петков- ландшафтен архитект в Общината. 
"Днес с моя екип сме се събрали да засадим медоносни дръвчета с цел опазване на биоразнообразието и най-
вече за спасяването на пчели. Искаме и да благодарим на Община Видин за подадената ръка и за инициативата,
която одобриха", заяви Георги Иванов- управител на Видинския филиал на търговската верига. 
Екоинициативата на веригата ще продължи с други мероприятия в града. 
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На 5 май от 18:00 часа в зала "Проф. Васил Геров" на Национален дарителски фонд "13 века България" ще бъде
открита изложба на ученици от Профилираната гимназия за изобразителни изкуства "Проф. Николай Райнов",
асоциирано училище към ЮНЕСКО. Ще бъдат представени творби на възпитаници на гимназията от ателиета
"Живопис" и "Графика". Любителите на изкуството ще могат да надникнат в творческия свят на младите таланти,
който се разкрива чрез композиционното многообразие на различни визуални откровения, някои породени от
учебни художествени задачи; други от динамичния пулс на времето, в което живеем; трети – вдъхновени от
хармонията и красотата, които правят света по-пъстър, балансиран и значим. Изложбата ще бъде отворена за
посетители до 31 май т.г. 

Близо 400 000 лева са дарили служителите на "КонтурГлобал Марица Изток 3" за последните 8 години
Да помагаш на уязвимите, да се погрижиш за природата, да дадеш възможност за образование и развитие на
младежи, които се борят сами – това са само част от каузите, с които живеят модерните хора. Все повече българи
желаят да се ангажират дългосрочно с благотворителност, а един от най-удобните и лесни начини това да се
случва е като с помощта на отговорен работодател даряват директно част от месечното си възнаграждение.

По данни на Фондация "BCause", през миналата 2021-а година 45 български компании и техните служители са
участвали в програма за "дарителство по ведомост". Събраната от тях сума от почти 600 000 лева е достигнала до
11 000 души от уязвими групи и общности в цялата страна. Програмата за дарителство по ведомост,
администрирана от Фондация "BCause", съществува вече 20 години, а събраните чрез нея до момента средства от
участието на десетки компании и техните служители са близо 5 милиона лева.

Дългогодишен участник в програмата е и енергийната компания "КонтурГлобал Марица Изток 3", която управлява
една от най-големите топлоелектрически централи в Маришкия басейн. Освен отговорната им роля – да
осигуряват ежегодно над 10% от произведената електроенергия в страната – и добрите дела не са чужди на
енергетиците от "КонтурГлобал". Вече 8 години служители на компанията активно участват в програмата за
дарителство на работното място, отделяйки част от възнагражденията си в подкрепа на 5 избрани от тях добри
каузи. Компанията от своя страна подкрепя избора на служителите си и удвоява дарените средства - така до
момента помощта за младежи, лишени от родителска грижа, деца със специални потребности, млади майки в
уязвимо положение и други вече е почти 400 000 лева. "Дарителството е акт на съпричастност, на желание да
промениш света около себе си. За нас това е дългосрочен ангажимент към решаването на актуални обществени
проблеми - част от личните ни, но и от нашите корпоративни ценности. Искрено се гордеем с колегите-дарители и
тяхната дългогодишна отдаденост на добрите каузи, затова и компанията обединява усилия с тях, за да удвоим
доброто", разказва Надя Синигерска – Бохорова, мениджър Комуникации и КСО на "КонтурГлобал Марица Изток
3". "Участието в програмата е напълно доброволно – желаещите да се включат в нея колеги имат възможност да
избират както каузата или каузите, които да подкрепят, така и сумата на ежемесечните си дарения. Само през
2021 г. нашите служители са дарили общо 22 930 лв. за любимите си каузи, а компанията добави още толкова."

Една от организациите, които енергетиците от "КонтурГлобал Марица Изток 3" подкрепят, е Спасителния център
за диви животни "Зелени Балкани" в Стара Загора. През центъра годишно преминават над 2000 пациента, най-
вече птици и малки бозайници, които имат нужда от лечение или временен дом. Професионалистите от "Зелени
Балкани" успяват да върнат излекувани в природата повече от половината от тях. Останалите пренасочват към
зоопаркове у нас и в чужбина, а някои остават да посрещат посетителите на Центъра в Стара Загора. "Изборът ни
да подкрепяме дългосрочно тази кауза не бе случаен", разказва Надя Синигерска-Бохорова. "Спасителният
център е добре познат сред колегите, през годините сме имали не една и две съвместни инициативи –
доброволчески дни за колегите и техните семейства, образователни посещения в училища и детски градини и
много други."

Друга "местна" кауза за служителите на "КонтурГлобал Марица Изток 3" е работата на Център "Алтернатива" в
Стара Загора, който оказва специализирана подкрепа на деца с аутизъм и други генерализирани разстройства в
развитието. Над 60 000 лева са дарени в рамките на това вече 8-годишно партньорство, а компанията от своя
страна е удвоила сумата. Благодарение на тези средства "Алтернатива" успява да финансира голяма част от
основните си инициативи в подкрепа на децата и техните семейства.

Любимата кауза на работещите в ТЕЦ "КонтурГлобал Марица Изток 3" е програмата "Готови за успех", която
осигурява стипендии за продължаване на гимназиалното и висше образование на ученици и студенти с отличен
успех, но останали без родителска подкрепа. Благодарение на "КонтурГлобал" през годините такава помощ са
получили над 100 ученици и студенти. Много от тях - вече реализирали се лекари, инженери, юристи – на свой ред
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започват да даряват за програмата. Сред другите каузи, подкрепяни със събраните средства по волята на
дарителите, е дългосрочния проект "Детството не бива да боли" на Сдружение "Самаряни" за работа с деца,
пострадали от насилие, както и инициативата, управлявана от Фондация "За нашите деца" в подкрепа на самотни
майки с цел предотвратяване изоставянето на бебета.

Активното включване на служителите на "КонтурГлобал Марица Изток 3" в програмата за даряване по ведомост и
различни социални инициативи е отличавано нееднократно - "Златен знак" 2014, 2015, 2016 г. и "Сребърен знак"
2019 и 2021 г. от Годишните награди за дарителство на работното място и доброволчество на Фондация BCause,
както и награда в категорията "Инвеститор в обществото" от Годишните награди на Български форум на бизнес
лидерите за 2014 г.

"КонтурГлобал Марица Изток 3" е сред най-големите корпоративни дарители в района Стара Загора. За
последните 10 години компанията е инвестирала над 10 млн. лева в подобряване на средата на живот на хората в
региона на Гълъбово и Стара Загора. Устойчивите резултати от дългогодишната й работа с местните общности са
признати през годините – отличието "Общински дарител" 2017 на Националната Асоциация на Общините в
Република България, "Корпоративен дарител" за 2018 на Българския Дарителски Форум, наградата "Бизнес
Хонорис Кауза" през 2022 г.

Иновативни практики за тяхното решаване и достъп до световни имена в областта на инвитро
процедурите
По неофициални данни в България стотици хиляди души имат репродуктивни проблеми. За съжаление, освен
недостатъчното наличие на информация, финансовите и бюрократични предизвикателства, свързани с пътя на
репродуктивното лечение, пандемията през последните две години се оказа допълнително препятствие за тях.
През този период многократно бяха спирани плановите процедури и операции, включително инвитро, в болници и
клиники за репродукция. 
Според национално представително изследване на фондация "Искам бебе" и сдружение "Зачатие" за
репродуктивните проблеми сред населението, има много неосведомени хора, които не знаят към кого да се
обърнат за лечение или опитват самолечение. Представителите на организациите, които са поръчали
изследването, споделят, че голяма част от българите нямат представа как да се справят с репродуктивните
проблеми. 
И въпреки напредването на медицината и натрупания опит в областта на асистираната репродукция, в България
все още много двойки с нерешени проблеми. Много често причините за невъзможност за зачеване при жената
могат да се дължат освен на напреднала възраст и на редица други фактори като: 
• запушване на маточните тръби вследствие на болести или възпаление; 
• ендометриоза; 
• трудности и усложнения с овулацията;
• повишени нива на хормона пролактин, които водят до блокиране на овулацията; 
• проблеми с яйчниците - поликистоза. 
Навременната диагностика и консултация със специалист са решаващи по пътя на справянето с репродуктивните
проблеми. Специалисти, които работят в сферата, споделят, че след 35-годишна възраст, възможностите за
двойките, желаещи да има деца, намаляват значително. 
За част от двойките с регистрирани нарушени репродуктивни възможности, решението са инвитро процедури.
Основните фактори, които се вземат предвид преди пристъпване към инвитро, са: здравословното, физическо и
психическо здраве на пациента. Понякога именно то възпрепятства провеждането на лечение.
Добрата новина е, че през последните години има редица възможности за финансиране на инвитро процедури у
нас, а все повече световни специалисти посещават страната ни. За консултации с пациенти в България идват някои
от най-добрите инвитро специалисти, признати в световен мащаб за иновативните методи, които прилагат и нивата
на успеваемост, които постигат. Едно такова име, съвсем скоро ще гостува във Варна и София. Става дума за
проф. д-р Бюлент Търаш – световно признат експерт в областта на репродуктивното здраве.
Жителите и гостите на град София (на 13.05) и на град Варна (на 14.05) ще могат да се възползват от безплатни
консултации за репродуктивни проблеми, организирани от център за медицинско посредничество Бренер Груп.
Посещението на събитието става чрез предварително записване. Регистрираните пациенти ще могат да
разговарят на живо с професор д-р Бюлент Търаш, завеждащ инвитро отделението на болницата "Аджъбадем
Маслак" в Истанбул, като на място няма да бъдат извършвани физически прегледи. 
Събитията са подходящи за двойки с репродуктивни проблеми, опитващи да имат дете повече от 1 година, двойки,
имащи нужда от второ мнение за вече проведени неуспешни лечения и манипулации. Също така за жени с
намален или изчерпан яйчников резерв, жени в менопаузата, отговарящи на определени критерии и искащи дете,
както и за всички търсещи алтернатива за инвитро в Турция. Самите консултации ще стават на база на
предварително изпратени изследвания (АMH, FSH, LH, Пролактин, Естрадиол, Прогестерон FT3, FT4, TSH, ТАТ и

Заглавие: Шанс за двойките с репродуктивни проблеми у нас
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МАТ, Спермограма) и кратка история на всеки случай. 
Професор Търаш е един от водещите световни специалисти в областта на инвитро процедурите и справянето с
репродуктивните проблеми. В своята кариера е специализирал в Англия, САЩ и Израел. Президент е на Турската
асоциация по гинекология и акушерство от 2008 година както и вицепрезидент на Асоциацията за контрацепция и
репродуктивно здраве. Той е един от най-добрите лекари, които разработват иновативни решения в областта на
инвитро и работят с авангардни технологии, постигайки по-голям успех от всякога. Професор Търаш е
единственият специалист, който работи със стволови клетки, даващи шанс за зачеване дори на жени в менопауза.
Неговият екип също прилага и иновативния метод плазмотерапия при пациентки с изчерпан ячйников резерв.
Всички желаещи да се запишат за безплатна консултация, могат да направят това на телефон +359 897 824 041.
Ще получите инструкции как да изпратите нужната документация и историята на вашия случай. 
Повече информация, вижте във фейсбук събитията
София - 13.05
https://www.facebook.com/events/2099908496844174 
Варна - 14.05
https://www.facebook.com/events/655749588855252 
Побързайте - местата са ограничени! 
Бренер Груп е център за медицински консултации, диагностика и лечение на различни заболявания и
естетични процедури във водещи здравни заведения в Турция.
Бренер Груп съдейства на пациенти от България да достигнат до най-подходящите клиники за тяхното
състояние, както и осъществява връзката между световноизвестни специалисти и болните. Бренер Груп се
грижи за подготовката на документацията, престоя, комуникацията в болницата - както по време на, така
и след провеждане на лечението. 

КОМПАНИИ И ОРГАНИЗАЦИИ ИЗВЪН БДФ -
(БРОЙ НОВИНИ: 18)

Център за междуетнически диалог и толерантност "Амалипе" работи вече 20 години за по-добро образование,
общностно развитие и равноправно интегриране на ромите в българското общество. През миналата година
приключи изключително успешната кампания "Стара техника за ново начало", благодарение на която над 1700
деца в неравностойно положение от 110 училища успяват да се включат в онлайн обучението по време на
пандемията и не изпадат от образователната система. 
Днес обаче обръщаме поглед към друга уязвима група, чийто достъп до класната стая също е ограничен –
бежанците. Благодарение на инициативата за събиране на устройства, екипът ни вече успя да подкрепи едно
момиче, за да успее то да продължи образованието си и да се включи онлайн в часовете в своето училище в
Запорожие. В нейната ситуация обаче са още десетки деца и младежи бежанци, които нямат собствен лаптоп или
таблет, благодарение на който да завършат учебната година дистанционно. 
Ако имате работеща техника, можете да подкрепите тези деца, за да останат в познатата класна стая поне от
разстояние, научете повече тук. 
Каква техника се търси? 
Приоритетно се събират лаптопи и таблети, но смартфони също биха били полезни. Търси се само работеща
техника, която не се нуждае от допълнителен ремонт или преинсталация, устройствата да имат необходимото
зарядно. 
Как ще се използва дарената техника? 
Устройствата ще бъдат дарени на украински ученици в цялата страна. За да бъде възможно това, сме подготвили
Google формуляр, където да бъдат вписвани нуждаещи се деца, а устройствата ще бъдат изпращани по реда на
записване. 
Защо да участвам? 
За да подкрепите образованието на дете, което бяга от война и има нужда не само от настаняване и храна, но и от
контакт със своите връстници и приятели. 
Как да даря? 
Може да изпратите устройство за своя сметка до офиса във Велико Търново, където те ще бъдат разпределени
според реда на записване. 
На кой адрес да изпратя? 
Офис Център "Амалипе"
ул."Марно поле" №23
ет. 4, офис 5
5000 гр. Велико Търново 
Офис Еконт
бул. "Христо Ботев" №28
5000 гр. Велико Търново 
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Офис Спиди
ул. "Александър Стамболийски" №11
5000 гр. Велико Търново 
Лице за контакт: Валери Ангелов тел. 0882247945 
Вижте повече:
Център "Амалипе" помогна на украинско момиче да учи онлайн чрез дарение от кампания "Стара техника за ново
начало"
Кампания "Подари стария си лаптоп или таблет за онлайн обучение на деца бежанци"
#України

Център "Амалипе" и Асоциация "Интегро" се обединяват с организации от България и Молдова, за да помогнат на
бебета и деца на украински бежанци в Молдова, които поради различни причини, включително липса на
документи, не могат да се придвижват към други европейски държави и са настанени при изключително тежки
условия. 
Така стотици бебета и малки деца от бедни и маргинализирани ромски семейства страдат и надеждата за тях
също е невидима. Особено тежка е ситуацията за майките с деца до 7 години. Те са настанени в центрове, в които
храната, включително за най-малките, е в постоянен недостиг, обричайки ги на гладуване. Условията за спане не
са добри, липсват средствата за хигиена, а достъпът до топла вода и тоалетни са ограничени. 
Коалиция "Гласът на ромите", заедно с други организации в Молдова, подкрепят тези най-уязвими групи сред
бежанците с всичко, с което могат. Но вече изнемогват и имат нужда от подкрепа, за да продължат да оказват
помощ на нуждаещите се. Затова Център Амалипе и Асоциация Интегро инициираха благотворителна кампания за
събиране на средства за закупуване на продукти от първа необходимост за нуждаещите се семейства в Молдова, а
ние ви гарантираме, че те ще достигнат до тях. 
Обръщаме се с апел за помощ на стотиците ромски жени и деца от Украйна, хванати в капана на войната в
Украйна и в Молдова по следните начини:

Чрез дарение през Платформата – platformata.bg
Чрез DMS – като изпратите SMS на 17 777 с текст DMS NEVIDIMITE
Чрез дарение на медицински, хигиенни продукти или такива, необходими за деца и бебета (адаптирано
мляко за кърмачета; бебешки пелени; бебешка храна – пюрета, каши, обувки, дрехи; бельо за деца от 0 до
14 години, лекарства за бебета и деца). Може да ги изпращате на адрес: Център Амалипе във Велико
Търново, ул.Марно поле 23, ет.4, ап.5

Нека помогнем на най-уязвимите бежанци – децата!
Информация за събраните дарения и как те са изразходени ще се споделя регулярно в нашите комуникационни
канали.

Кампанията на Център Амалипе и Асоциация "Интегро" "Подкрепи невидимите деца на Украйна" е част от
проекта на Фондация BCause "Информиране, ангажиране, успех!", финансиран по Фонд Активни граждани
България от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на
проекта е подобряване на капацитета и устойчивостта на гражданския сектор.
#України

Младежите от "Ротаракт Клуб Русе" са подготвили 300 козунака, които ще раздадат на украинските семейства в
Русе. Благотворителното събитие ще се проведе на 30 април в църквата "Св. Богородица" на ул. Доростол 45, жк.
Възраждане, от 14:30 часа.

Заглавие: Център Амалипе и Асоциация "Интегро" стартират благотворителна кампания "Подкрепи невидимите
деца на Украйна"

Дата: 29.04.2022 23:55
Медия: Информационен портал за неправителствените организации

Заглавие: От Ротаракт ще раздават 300 козунака на бежанци

Дата: 30.04.2022 06:30
Медия: Arena media

https://www.ngobg.info/bg/news/126096-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%80-%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%B5-%D0%B8-%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%BE-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82-%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%B0.html
http://www.arenamedia.net/news.php?newsandpromotion_id=48430


"В духа на Великденските празници искаме да покажем съпричастност и гостоприемство към украинските
бежанци на територията на град Русе. Подготвили сме над 300 козунака, които да им раздадем. Желаем да
осъществим инициативата в църквата, защото е свързана с един от най-светлите християнски празници и се
надяваме присъстващите на събитието да имат възможност да запалят свещичка и да се помолят.", се казва в
съобщението.

"Ако имате желание и възможност да зарадвате семейство в нужда, може да се включите към нашата
инициатива", призовават младите русенци.

"С тази кампания желаем да Ви призовем към нашите усилия и да осигурим заедно на възможно най – много
украински семейства късче щастие и утеха в тези преломни времена.", споделят от "Ротаракт Клуб Русе".

АРЕНА

Фондация Нана Гладуиш - Една от 8 ще посети гр. Пазарджик със своята програма "Сърдечни приятелки", за да
подкрепи дамите с диагноза рак на гърдата от нашия град и областта.

Каним жените с диагнозата, да се възползват от напълно безплатната подкрепа, която ще им предостави екипът
на Една от 8.

На 16.05.2022 г. от 16:00 ч. до 18:00 ч. в рамките на модула "Живот с рак на гърдата", специалистите и психолозите
на фондацията, ще се срещнат с жени, които в момента преминават лечение, такива, които са в ремисия, както и с
жени, при които болестта е прогресирала. По време на срещата, ще бъдат представени всички аспекти на живота с
рак на гърдата, както и видеа с отговори от водещи специалисти в областта на онкологията, ендокринологията,
гинекологията и физиотерапията на пациентски въпроси.

Дамите ще получат практически съвети, ще имат възможност да задават своите въпроси на специалистите на Една
от 8, както и да получат безплатни информационни брошури, тюрбани, специализирани сутиени за след
мастектомия и да заявят потребност от първична протеза. 
За да участвате в срещата, е необходимо да се свържете с Една от 8 на телефон: 0878 16 17 18 от 3.05.2022 г.
между 10:30ч. и 16:00 ч. 
Срещата с Една от 8 ще се проведе в залата на Младежки дом Пазарджик на ул. Екзарх Йосиф № 6. 
Заповядайте, вашите сърдечни приятелки от Една от 8 ще ви очакват!

Жителите на няколко села получиха дарове от фондацията

След повече от 2 години пауза фондация "Бъдеще 2008" Силистра осъществи отново посещение при етническите
българи в Румъния. Към председателя на фондацията Ивайло Ангелов този път се присъедини и дългогодишния
директор и хореограф на ансамбъл "Добруджа", Силистра - Симеон Симеонов. Неговото присъствие беше
свързано с обсъждане на бъдещи прояви на творчески фолклорни колективи от Силистренско пред българската
общност в северната ни съседка. Посещението започна с дарение за българите в село Брънещ, където
представители на местната общност получиха разнообразни пособия, учебници по български език, фолклор и
история. Втората спирка на силистренци бе село Бълен - сърб, считано за най - голямото и най - добре съхранено
населено място с етнически българи. Там делегацията от Силистра се срещна с местни жители, желаещи да
съхранят и за в бъдеще своите български традиции, език и култура. Те също получиха различни ограмотяващи
подаръци, насочени най - вече към подрастващото поколение. Освен това бяха посетени и селища - селата
Домнещ - сърб и Афумац, документирани някога като български, днес вече в по - напреднал стадий на
асимилация, където бяха заснети и документирани някои местни обекти, напомнящи за някогашния български
характер на тези места. Срещи с местни българи бяха осъществени и в Търговище и село Алуниш. Присъствието на

Заглавие: Фондация Нана Гладуиш - Една от 8 организира среща в Пазарджик

Дата: 03.05.2022 14:18
Медия: Телемедиа

Заглавие: Фондация "Бъдеще 2008" възобнови посещенията при етническите българи в Румъния

Дата: 03.05.2022 15:02
Медия: Дарик

https://telemedia.bg/bg/regioni/pazardjik/fondacija-nana-gladuish-edna-ot-8-organizira-sreshta-v-pazardjik
https://darik.bg/fondacia-badeste-2008-vazobnovi-posesteniata-pri-etnicheskite-balgari-v-rumania


доказан специалист в областта на българския фолклор като Симеон Симеонов допринесе за набелязването на
бъдещи културни мероприятия пред нашите сънародници там, с цел да се събуди интереса към българските
традиции и фолклор сред тях.

Специален проект В "Игрите на ума" на 3 май очаквайте 

Карин дом - за успехите на децата със специални потребности и техните семейства, за изминатия път чрез реални
хора, събития и детски съдби, за изминалите 25 години ще разкаже една изложба в 25 фотографии - кадри,
направени в Карин дом, с децата, специалистите, по време на събития или по време на терапия, с родители и
приятели, уловени от фотографи професионалисти по различни поводи през годините. Датата е 11 май, 18 часа,
резиденцията на посолството на Великобритания в София, бул. "Васил Левски" 36. Срещата ще открият
британският посланик Н. Пр. Роб Диксън и изпълнителният директор на Карин дом Борислава Черкезова (входът
е с покани).

Изложените фотографии ще могат да бъдат поръчани след събитието. По време на изложбата ще предложим и
благотворителна продажба на книгата "Първите 25 години на Карин дом" с автор Даниел Пенев.

Домакините ще разкажат и за новия терапевтичен комплекс, който Карин дом изгради във Варна с партньори и
дарители. Официалното откриване е планирано за септември. Благодарим ви, че оставате Посланици на доброто,
на обичта към децата със специални потребности и вярата в техните възможности да учат и да се развиват, както
основателят на Карин дом - Посланик Иван Станчов, вярваше през целия си живот, се казва в обръщението на
организаторите.

Какви са целевите нужди за завършване на терапевтичния комплекс към Карин дом, както и възможностите за
дарения, можете да видите на страницата ТУК.

Срещата се реализира по проект: "Дарителството като инструмент за подкрепа на значими каузи и изграждане на
активно гражданско общество", финансиран от Сдружение "Платформа АГОРА".

Повече за Карин дом

Навръх 1-ви май вторият етап на кампанията "Залесяваме активно" предизвика над 300 доброволци, загрижени за
природата да се включат в зеленото предизвикателство на Нестле България и да подкрепят с личен труд проекта
"Новата гора край София-2" на Столична община.

Така Нестле България продължава изпълнението на глобалния ангажимент на компанията да засади 200 000 000
дръвчета до 2030 г. в районите, от които набавя суровини. Само у нас компанията използва в производството си 2
500 тона родна пшеница.

Представители на ръководството на Нестле България, служители и стотици доброволци заедно с министъра на
околната среда и водите Борислав Сандов засадиха близо 4 000 дъбови фиданки, като удвоиха резултатите от
първата акция на Лазаровден. Инициативата е част от партньорството на компанията на проекта "Новата гора
край София-2" на Столична община, която предоставя обработен терен, инструменти и дъбови фиданки за
залесяването.

"Обикновено всички хора в живота си имаме план Б за ситуациите, обаче планетата ни план Б няма. Затова
вярвам, че бъдещето на планетата е важно за всеки от нас и с личния си пример зависи да оставим нещо
полезно и устойчиво за децата си и поколенията напред. Точно това показахме заедно на 1-ви май – ние като
отговорен бизнес, стотиците доброволци, които доведоха децата си и им подариха не само незабравим ден,
но и урок за бъдещето и как да го съхраняват, представителите на Столична община, кметът на район
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"Нови Искър" и кметът на с. Негован, самият министър на околната среда и водите също се нареди сред
доброволците. Така се случва бъдещето", коментира Нели Ангелова, директор "Комуникации", Нестле,
Югоизточен пазар.

"Залесяваме активно" на Нестле България е дългосрочен ангажимент на компанията, който ще продължи през
годините и с други подобни инициативи в цялата страна. Компанията активно ще работи за създаване на устойчиви
партньорства по посока на залесяване и последваща грижа с всички заинтересовани организации и институции.

В рамките на този залесителен сезон, освен засаждането на 10 000 фиданки в "Новата гора края София", Нестле
България ще продължи партньорството си със Столична община като ще засади кестени и липи в градската част
на столицата.

Чистене на плажа на Иракли, волейболен турнир в София, броене на крачки, събиране на изтичани километри и
кросфит предизвикателство с четири станции. Това са само част от спортните предизвикателства, с които
компании от различни сектори провокират своите служители да се включат в благотворителната инициатива
"Предизвикай се с кауза" до 18 юни.

Нестандартното събитие се провежда за втора поредна година и и цели да обедини хора от страната и чужбина в
подкрепа на по-качественото образование за всяко дете в България. Организатор е фондация "Заедно в час" с
вдъхновение от примера на любители спортисти, които през годините подкрепят организацията чрез физически
изпитания – участие в маратони, вело турове из Европа и България.

"Инициативата има гъвкав формат и благотворителна мисия, които помагат на компаниите да я използват като
добър начин да сплотят екипите си след пандемията, но също и да интегрират своите ценности и спортни
интереси на своите служители. Каузата на събитието е близка до всички, а свободният избор на
предизвикателствата позволява на всяка компания да създаде своя собствена традиция или да предостави
възможност за прекарване на смислено и забавно време за своите служители." коментира Александрина
Георгиева, специалист "Корпоративни партньорства" в "Заедно в час".

Сред компаниите, които се включат с екипни предизвикателства и отбори със служители са големи брандове като
MentorMate, Lidl, A1, HRS, SiteGround, InterSport, но също и по-малки компании като комуникационната агенция
CreateX. Всички те ще организират и собствени тиймбилдинг дейности под шапката на инициативата, като покриват
даренията за регистрациите на своите служители. Екипът на "Заедно в час" също се включва в груповите
предизвикателства с вътрешен турнир по народна топка в началото на юни.

Отворен волейболен турнир и кросфит предизвикателство в София

Две отворени спортни събития като част от "Предизвикай се с кауза":

Открит семеен турнир "Предизвикай се с кауза, събери приятели и ела да играеш!" на 18 юни. Той ще се
проведе в спортна зала "Левски София" и на новото външно игрище в комплекса Garitage Park. В турнира са
предвидени четири категории (деца от 8 до 10 г. с двама възрастни; деца от 10 до 13 г. с двама възрастни;
юноши и девойки над 15 г.; и мъже и жени - смесено или от един пол).

Кросфит тренировка с кауза на 11 юни. Тренировката включва 4 станции - каране на колело, гребане, ски и
бягане. На всяка станция участниците тренират за изминаване на максимално разстояние в метри за
определено време. Специален посланик на каузата по време на тренировката ще е българската
състезателка по ски бягане и планинско бягане Антония Григорова, която е участник в три поредни
олимпийски игри и е първата жена преминала скоростно Ком-Емине.

Записването за двете събития става през регистрация и дарение за каузата на този линк: https://bit.ly/37XzeVU

Събитията се организират от Garitage park, заедно с Garitage Sports Center, спортна зала Левски София, "Владо
волей" и CrossFit Vitosha, които са спонсори на инициативата тази година.

През миналата година в "Предизвикай се с кауза" се включиха над 1000 души, като близо 300 участваха с екипни
регистрации от името на различни бизнеси, неправителствени и браншови организации. Сред
предизвикателствата тогава имаше групово каране на ролери в парка, изкачване на връх Мусала и Черни връх,
планинско колоездене и много други.

Заглавие: Спорт с кауза сплотява служителите в компаниите след пандемията

Дата: 03.05.2022 16:35
Медия: My PR

https://www.mypr.bg/news/health/Sport-s-kauza-splotyava-sluzhitelite-v-kompaniite-sled-pandemiyata-33411/


"Предизвикай се с кауза" - как да се включите

Инициативата "Предизвикай се с кауза" е отворена за хора от всички възрасти без значение от тяхната физическа
подготовка. Желаещите да се включат трябва единствено да се регистрират на сайта https://zaednovchas.bg/sport/
със символично дарение за "Заедно в час" и да изберат своята спортна категория – ходене, бягане, плуване,
колоездене, катерене или друга. След това остава само да изпълнят своето предизвикателство до 18 юни.

В инициативата се включват още актьорите Алек Алексиев, Дария Симеонова, Валентина Каролева, Ники Илиев и
спортистите Александра Жекова, Краси Георгиев, Илияна Стоилова и Симона Дянкова, Георги Ненов, водещият на
подкаста "Свръхчовекът", и zero weste предприемачът Блажка Димитрова. Те са част от популярните лица, които
тази година и ще се предизвикат благотворително до 18 юни.

Спонсори на "Предизвикай се с кауза" през 2022 г. са Garitage Park, Garitage Sports Center, зала "Левски София",
CrossFit Vitosha и MentorMate.

Инициативата като партньори подкрепят още Cardio Athletic App, runner.bg, SoftUni, CreateX, подкастът
"Свръхчовекът", Go Go Adventures, Utopia Forest, Ozone.bg, Metro, A1 JustEatTakeaway и др.

Рекордно количество пластмасови капачки - 43 тона, са събрани по време на последната кампания на сдружение
"Аз Вярвам и Помагам", съобщи за Moreto.net организаторът ѝ Владислав Николов.
Акцията се проведе на 30 април на площада пред Катедралния храм "Успение Богородично" във Варна.
Капачките ще бъдат предадени за рециклиране в помощ на природата, а събраните средства ще подпомогнат
кампанията за събиране на сумата от 200 000 лв. за детска линейка, която ще се дари за нуждите на Варна и
Североизточна България, допълват организаторите.
От началото на кампанията през 2015 г. през последните 7 години заедно с хиляди хора са събрани и предадени
за рециклиране над 219 тона капачки, а със събраните средства са закупени и дарени 22 значими медицински
апаратури, които са помогнали и спасили хиляди детски животи.
"Благодаря на всеки, който подкрепя кампанията, събира капачки и стотинки, с което ни помага да спасяваме
детски животи!", каза Владислав Николов. 

На мероприятието присъства и зам.-Областният Управител Пламен Янев, подарени бяха бебешки колички,
памперси и консумативи

Дарение от Лайънс Клубовете за майките и децата бежанци - бебешки колички, памперси и консумативи Членове
на международното LIONS предоставиха безвъзмездна помощ за украински майки с деца, настанени в Бургаска
област.

Десетки бебешки колички, памперси и пелени, превръзки и различни санитарни материали бяха закупени и
дарени на нуждаещите се. За децата на бежанците бяха осигурени и тетрадки, ученически пособия, прах за пране,
шампоани, сапуни и др.

Дарението бе осъществено този уикенд от активисти на Лайънс Клуб България, които предоставиха помощите на
място директно в Кризисните центрове на Несебър и Приморско по молба на Почетното консулство на Украйна у
нас. В хуманитарната акция се включиха символичните домакини от Лайънс Клуб "Виа Понтика", заедно с ЛК
"Тракия", ЛК "Стара Загора" и Lions Club "Стара Загора Августа", които пристигнаха специално за да реализират
отговорната мисия за нуждаещите се.

"Когато правиш добро, важно е жестът да бъде от сърце! Нашият клуб подпомага над 10 години в Бургас и региона
различни хуманни инициативи и подаваме ръка на хората в нужда. Днес сме обединени с приятелите от клубовете
в цялата страна, за да усмихнем заедно поне за миг майчинските и детски очи. Благодаря за подкрепата към това
благородно дело, нека общия ни пример за кауза бъде продължен!" - коментира Деян Денев, Президент на
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бургаския Lions Club "Via Pontica".

На мероприятието присъства и зам.-Областният Управител Пламен Янев, който благодари от името на Държавата
за предоставената помощ към бежанците от Украйна. Организаторите споделят още, че предстои следващата
седмица дарения да бъдат предоставени на местата за настаняване в гр. Стара Загора, както и в помощ на
местната структура на БЧК. мом Lions International обединява клубове по целия свят - с хуманни каузи, без
значение от религиозни и политически възгледи, работещи заедно в услуга на обществото и подавайки ръка на
хора в нужда под мотото "Ние служим". 
Дарението се осъществява с огромната подкрепа на Дистрикт 130 България и Международната Фондация на
Лайънс Клубовете (LCIF), със съдействието на членовете от Зона Изток към Движението.

Центърът на Българския червен кръст във Велико Търново от днес промени начина, по който се раздават
помощите на украинските бежанци в града. Промяната се налага заради намалелите дарения и защото са
засечени случаи на неравнопоставеност сред бежанците при раздаването на хранителните продукти и санитарно-
хигиенните материали.

Помощите, които раздава от дарители Червеният кръст във Велико Търново на украинските бежанци, вече са на
пакети. Семействата с четирима или повече членове имат право на един хранителен пакет веднъж седмично и на
един хигиенен пакет веднъж месечно. За по-малките семейства хранителните пакети ще се полагат по едни път на
две седмици, хигиенният е един за месеца, заяви председателят на БЧК в града Зорница Стоянова:

"Стартирахме на пакетен принцип, за да има поравно на всички. Някои злоупотребяват и заради това се наложи
по този начин".

Правим всичко възможно да осигурим основни храни, хигиенни продукти, дрехи, посочи Зорница Стоянова.

В центъра на БЧК във Велико Търново са картотекирани 96 украински семейства, които се подпомагат.

Кампания за набиране на доброволци се провежда в Монтана. Организатори са сдружение "Закрилници" и
Община Монтана, които са част от голямото семейство на Форум Гражданско участие. Инициативата е по проекта
"Вход за граждани". Целта е да бъде създадена "Банка от ДОБРОволци", които да са на разположение на
Общината, обясни Милен Гечовски от неправителствената организация: 
"Основната цел е привличането на доброволци дали за краткосрочно доброволчество, дали за дългосрочно,
като идеята ни е, създавайки "Банка от ДОБРОволци, те да подкрепят хора в нужда не само по време на криза
- бедствия, аварии, а по принцип да са в подкрепа на местни инициативи. Вече имаме петима доброволци,
които са със сключени договори към нас, и те са част от нашата кампания. За нас е много важно човекът
доброволец да дарява време, в което да подкрепя хора в нужда. Като пример ще дам нашите доброволци,
които даряват времето си, примерно по един ли два часа седмично за деца със специални нужди, които се
отглеждат в центрове от семеен тип."
Лице на кампанията е баскетболистката Димана Макариева. Представянето на инициативата пред
обществеността ще се състои днес, от 17:00 часа, в парк "Монтанезиум". 
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Заглавие: "Банка от ДОБРОволци" създават в Монтана

Дата: 03.05.2022 23:55
Медия: Информационен портал за неправителствените организации

Заглавие: Радослава Ганозова: Грижата за пациента е нещо повече от медицина

Дата: 04.05.2022 08:00
Медия: 24 Часа

https://bnr.bg/post/101641215/bchk-veliko-tarnovo-promena-nachina-po-koito-razdava-pomoshti-na-ukrainski-bejanci
https://www.ngobg.info/bg/news/126110-%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0-%D0%BE%D1%82-%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%86%D0%B8-%D1%81%D1%8A%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82-%D0%B2-%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0.html
https://www.24chasa.bg/zdrave/article/11498098


Конкурсът "Заедно за здраве" е апел за съпричастност, човечност, достойнство и състрадание към
пациентите

Радослава Ганозова е Асоцииран директор "Комуникации и бранд" на ТЕВА – най-голямата световна компания
за генерични лекарства и най-голямата фармацевтична компания в България. Разговаряме с г-жа Ганозова за
организирания от ТЕВА конкурс "Заедно за здраве" – за по-хуманен подход в здравеопазването. За проектите на
спечелилите конкурса сдружения и институции с нестопанска цел компанията ще окаже финансова подкрепа.

-Г-жо Ганозова, защо ТЕВА организира от 3 години конкурса "Заедно за здраве" – за по-хуманен подход в
здравеопазването?

-В ТЕВА вярваме, че грижата за пациента е нещо повече от медицина. Грижата за пациента е и съпричастност,
човечност, достойнство и състрадание. Ето защо Тева създаде годишните награди "Заедно за здраве", които за
първи път тази година се провеждат и в България. Очакваме подкрепящи и вдъхновяващи инициативи, в които се
полагат допълнителни усилия за българските пациенти, не само стандартната грижа. Чрез дарителската програма
на ТЕВА в България компанията ще разгледа, оцени и финансира четири проекта на публични и частни
организации с нестопанска цел, за да допринесе за успеха им в разработването и прилагането на проекти,
дейности и инициативи, улесняващи живота на пациентите и техните близки, създаващи по-удобна и безопасна
среда и предлагащи психологическа подкрепа по време на лечение или възстановяване.

Ние търсим онези инициативи и програми, които влияят положително върху живота на пациентите и техните
семейства. Програми, които чрез креативност и оригиналност показват, че има начин да направим процеса на
лечението по-хуманен. Търсим програми за трайна грижа за пациентите и техните семейства, които са пример за
това да обърнем още по-голямо внимание и на човешката страна на здравеопазването. Вярваме, че подобни
програми и усилия трябва да бъдат признати, възнаградени и непрекъснато насърчавани.

- Какви са сроковете за подаване на документи за конкурса и какво финансиране ще осигури ТЕВА?

- Всички желаещи, които имат нужда от подкрепа, за да стартират такива проекти, или се нуждаят от помощ
проектите им да продължат, могат да кандидатстват със своите инициативи до 3 юни 2022 г. Заявленията за
участие се попълват онлайн на корпоративната страница на Тева. Важно е да уточня, че заявленията трябва да
бъдат придружени от допълнителни материали, подкрепящи инициативата- презентация на проекта, снимки и
документация, която включва цялата информация за проекта и организацията с нестопанска цел. Допълнителните
материали следва да се изпратят на имейл адрес: Radoslava.Ganozova@teva.bg. Цялата важна информация за
конкурса може да се намери на официалния уебсайт на ТЕВА в България https://www.teva.bg/humanizing-health/.

Сред кандидатите ще бъдат избрани четири печеливши проекта, които ще получат безвъзмездна помощ. Общият
размер на помощта е 32 000 щатски долара, които ще бъдат разпределени между спечелилите участници.

Важно е да споделя, че кандидатстващите проекти и победителите ще бъдат разглеждани и оценявани от
служителите на Тева в България.

- Какво е посланието, което ТЕВА изпраща към българското общество с конкурса "Заедно за здраве"?

- Тева е най-голямата световна компания за генерични лекарства и най-голямата фармацевтична компания в
България. Да бъдеш лидер е както признание, така и голяма отговорност. С тази програма бихте искали да кажем,
че за нас в Тева е ясно, че понякога най-доброто лекарство не е самото лекарство. Заедно с медицината,
медицинските специалисти, медикаментите има още важни неща за пациентите- емпатията, грижата, усмивката,
топлите думи. Те помагат на пациентите – било то възрастни хора или деца, да забравят, поне за момент, че са
пациенти. Те помагат и на хората, които се грижат за свои болни близки, деца или хора, за които няма кой друг да
се погрижи. С дарителската програма на ТЕВА "Заедно за здраве" искаме да им помогнем да се усмихват по-често
и по-лесно да преживяват трудните моменти. Ще подкрепим най-добрите, иновативни, полезни проекти, защото
всяка човешка и детска усмивка си заслужават усилията.

За да кандидатствате, трябва да посетите официалния уебсайт на конкурса https://www.teva.bg/humanizing-
health/, в който можете да научите повече подробности, да попълните формуляра за кандидатстване и да го
изпратите заедно с други материали, свързани с проекта на имейл адрес: Radoslava.Ganozova@teva.bg.

Крайният срок за подаване на заявления е 3 юни 2022 г., заявленията се приемат изключително и само на
посочения имейл адрес.

Заглавие: Доника Ризова, Пирина Воденичарова и "Детски книги" с номинации за "Златна ябълка"

Дата: 04.05.2022 10:31
Медия: Аз чета

https://azcheta.com/donika-rizova-pirina-vodenicharova-i-detski-knigi-s-nominatsii-za-zlatna-yabalka/


Творци и вдъхновители от книжния свят са сред номинираните за "Златна ябълка" на Национална мрежа за
децата. Тази година наградите ще бъдат връчени за дванадесети пореден път и се присъждат за положителни
примери в следните шест категории – Герой на децата, Училище и детска градина, Журналист, Община,
Благотворител, Детска организация.

Пирина Воденичарова

Сред Герой на децата откриваме името на Пирина Воденичарова. Тя е създател на "Нито ден без книжки" –
общност на родители и деца, които имат афинитет към детската литература и ежедневно повдигат темата за
важността от четенето и запознаването на децата с всякакви важни и забавни теми. Заедно с нея в категорията са
доброволците на фондация "Подарете книга" и "Така започна всичко" – издателите на детски книги по деликатната
тема за осиновяването.

Доника Ризова

В направление "Журналист" е включена номинацията на Доника Ризова – журналист и експерт в сферата на
комуникациите с над двадесетгодишен опит, ангажирана с темите за децата. Доника Ризова е автор на детската
книга "Дракончето Ринти" (изд. "Мармот"), която е сред номинираните за наградата "Бисерче вълшебно".

За "Златна ябълка" в направление Детска организация ще се бори Фондация "Детски книги", която е отличена
заради приноса си към подобряване читателската култура на младите хора. Неин приоритет е подкрепа на
родители и възпитатели в отглеждането на по-грамотни, емоционално интелигентни деца, които имат широк
хоризонт, будно съзнание, неуморно любопитство и способност на емпатия.

Изборът на победители за категориите Герой на децата и Детска организация ще бъде направен след онлайн
гласуване. Победителите в останалите категории ще бъдат избрани от експертно жури и ще бъдат обявени в
навечерието на Деня на детето – 1 юни.

Наградата "Златна ябълка" отличава приноса на публични личности, обикновени хора и организации, които с
работата си са допринесли към подобряване на живота и благосъстоянието на българските деца.

Целта на наградите е да популяризира необходимостта от специално внимание към децата и спазването на
техните права на всички обществени равнища, както и да поощрява добрите практики във всички сфери на детския
живот и благосъстояние.

Каритас Русе получи щедрото дарение на стойност от 1680 лева от Rotary club Sofia-Center. Средствата за
дарението са събрани съвместно от Rotary club Sofia-Center и Rotary Club of Saipan (Ротари Клуб Сайпан,
чуждестранен клуб побратим на столичния клуб).

Ротари Клуб Сайпан се намира на о. Сайпан в Тихия океан. Ротарианците – жители на този тропически остров в
океана на юг от Япония, не останаха безразлични на призива за помощ за бежанците у нас и направиха парично
дарение за закупуването на хранителни стоки и хигиенни материали. О. Сайпан е столица на Северни Мариански
острови, архипелаг чието име носи Марианската падина, най-дълбокото място в света.

С дарението бяха закупени хранителни продукти и хигиенни материали за Хуманитарен център "Каритас", където
бяха подпомогнати повече от 60 души, членове на украински семейства, пребиваващи в град Русе.

Благодарение на подкрепата и доверието на Rotary club Sofia-Center, успяхме да осигурим и закуската на 22-ма
украински младежи, които бяха настанени в Кризисен център "Каритас" в рамките на "Купа на Украйна".

Ако и вие искате да подкрепите дейността на Хуманитарен център "Каритас" можете да го направите на ул. "Богдан
войвода" 3 като предварително се свържете с нас на телефони 088 962 17 64 и 088 207 1603. Хранителни продукти
и хигиенни материали за винаги необходими. Благодарим ви!

Заглавие: Каритас Русе продължава грижата за украинските бежанци с подкрепата на щедри дарители

Дата: 04.05.2022 11:51
Медия: Русе инфо

Заглавие: Трети транш хуманитарна помощ от Балчик за бесарабските българи

https://rousse.info/%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%81-%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8A%D0%BB%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%B6%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D1%83%D0%BA/
https://bnr.bg/varna/post/101641683


Поредна хуманитарна помощ ще отпътува към бесарабските българи от другата страна на Дунава,
благодарение на съвместни акции на фондация "България за България" с председател Венелин Джендов от
Добрич и сдружение "Българско наследство" от Балчик с директор Маруся Костова.

На 5 май помощта ще пристигне в град Тараклия, лично предадена от мен на председателя на общинския съвет
Иван Паслар, сподели председателят на фондацията, чиято основна дейност е да се занимава със спонсорство на
бесарабските българи в Молдова и Украйна.

"Радвам се, че с госпожа Маруся Костова от Балчик, която е председател на форум "Българско наследство", не за
първи път правим дарение специално за нашите братя и сестри, които са от другата страна на Дунав. Този път е за
Молдова – над 90 кашона с пакетирани храни, медицински продукти и перилни препарати" – каза Венелин
Джендов.

Първите два транша бяха предназначени за бесарабските българи в Украйна.

Подробностите чуйте в репортажа на Албена Иванова:

Кампанията за събиране на бебешки дрешки за неонатологичното отделение на МБАЛ-Пазарджик е активна до
09.05.2022 г.

- Преди 3 години се обърнахме към всички вас с призив за даряване на бебешки бодита, които да бъдат изпратени
към същото отделение – припомнят от фондацията. - Сега отново имаме нужда от тази подкрепа. Д-р Пиронова,
началник на отделението, сподели огромната нужда от бебешки бодита, подходящи за деца с тегло между 2 кг. и 4
кг.

Ако желаете да се включите, изпращайте бодита на адрес гр. София, кв. "Триъгълник", ул. "Майор Димитър
Думбалаков" №38, за Семеен център "Малки чудеса", тел. 0887 545 446. Доставките до центъра са за сметка на
дарителя. Единственото условие е дрешките да са изпрани предварително и да са в добър вид. Ние ще се
погрижим всяка дарена дрешка да достигне до най-малките!

Първите дарения за вече при нас и съвсем скоро ще бъдат изпратени към малките бебета, които се намират в
отделението. Благодарим на всички хора, които отвориха сърцата си.

(Зн)

Украинските бежанци са факт, без значение от различните мнения за войната. Хора, напуснали дома си, защото
нямат избор, в търсене на нов. Много българи се опълчиха на пристигането им в страната ни, но много други
решиха да им помогнат. Защото нали затова сме човеци – да си помагаме едни на други.

В Пловдив се действа на няколко фронта, а екипът на фондация "Живите български корени" е един от активните.
Фондацията всъщност е разложка, със седалище в Пловдив, работеща на национално, че дори и международно
ниво. Дейността ѝ е насочена към съхраняване и представяне на културното ни и фолклорно наследство, чрез

Дата: 04.05.2022 14:41
Медия: Радио Варна

Заглавие: Фондация "Нашите недоносени деца" събира дрешки за неонатологията

Дата: 04.05.2022 17:25
Медия: Знаме Пазаджик

Заглавие: Българско изкуство в подкрепа на украински бежанци

Дата: 05.05.2022 10:12
Медия: Медия кафе

https://zname.info/news/16516743498435/fondatsiya-nashite-nedonoseni-detsa-sabira-dreshki-za-neonatologiyata
https://www.mediacafe.bg/kauzi/zanashitedetza/balgarsko-izkustvo-v-podkrepa-na-ukrainski-bezhantsi/


образователен и артистичен подход. Работят с всички музеи, пътуват до най-малките села в търсенето на
традиционни носии и предмети от бита, правят фотоизложби и много други. Всичко с една единствена цел –
запазване на българщината.

И тъй като са работили по различни проекти с Украйна и имат пряк контакт с бесарабските българи, някак по
естествен начин решават да се включат в хуманитарните и благотворителни мисии.

"С нас се свързаха много обикновени хора – главно млади майки, които пристигнаха с почти нищо. Буквално с две
ранички. Това са жени, претърпели изключително много на фона на всички мнения за скъпите джипове и т.н. Да,
имаше и такива бежанци, но те бързо отидоха към морето или най-вече към чужбина. Свързахме се с
организацията на Наталия Елис, която продължава и до днес. В началото събирахме средства и помощи за бита.
Събрахме няколко коли с дарения, после се увеличиха и накрая успяхме да организираме цял бус. Ната започна
да проучва нещата и се оказа, че не всичко е толкова добронамерено, че и в Украйна има спекулации. Че се
изпращат помощи, на част от които им се губят следите. И поради тази причина ние започнахме да правим
проверки, на всяко едно ниво, за да сме сигурни, че нещата ще отидат по предназначение", коментира Петър
Петров – изпълнителен директор на фондацията.

Общината отпуска две общински жилища, които организациите и доброволци буквално реновират из основи, със
собствени сили и умения, с амбицията да се превърнат в детски градини за малки групи. Главната цел е да се
създаде както физически, така и онлайн център за учене на български език за децата и родителите им. След
първоначалните хуманитарни коридори, Петър и колежките му в Пловдив решават да помогнат чрез това, в което
са най-добри – изкуството. През месец април организират благотворителен концерт на Римския стадион, от който
събират малко над 1500 лв. В него участие взимат детски ансамбли, самостоятелни изпълнители и фолклорни
формации от много училища, АМТИИ, включително и украйнчета, някои от които рецитират стихотворения на
български.

В момента около Римския стадион е поставена фотографската изложба "Това е Украйна и тя е красива" на
авторите Александър Барон и Анна Сеник. Тя ще остане там до 15 май и ще доказва, че двата народа не сме
толкова различни.

"Имам списък с повече от 190 човека из цялата страна, които имат желание да учат български. Ще създадем
специални уроци, които да бъдат и записвани за постоянно ползване. Убедихме се, че езикът е най-ценното нещо,
защото когато колежките ми водеха групи да им съдействат с изкарване на документи, се оказа, че езиковата
бариера е огромна пречка.

Подобна идея да преподават имат от Пловдивския университет, с който направихме една своеобразна
колаборация. Надяваме се от Общината да успеят да ни отпуснат пространство в района на университета, за да
създадем и присъствен курс. Допълнително ни се иска да наемем и психоложка, защото бежанските деца са
изключително травмирани и несигурни. Мислехме да направим смесен конкурс за рисунка от български и
украински деца, но те рисуват танкове и бомби. Страх ги е, не могат да се отпуснат още, затова се нуждаят от някой,
който да ги разбира истински", обяснява Петър.

Фондацията иска да осъществи благотворителни концерти на същия принцип в още четири общини – София,
Варна, Бургас, Плевен или Велико Търново, както и съпътстваща изложба. Всички средства ще отидат в полза на
езиковия център, в полза на едно ново бъдеще…

Фотограф: Юлиана Барон

ИНДИВИДУАЛНО ДАРИТЕЛСТВО - (БРОЙ
НОВИНИ: 6)

Невероятен земен рай - в това се превърна месността "Кръста" след възстановения параклис.
Местността "Кръста" се намира на територията в парк "Централен Балкан" - един от най-големите национални
паркове в Европа. Оттук ви очаква 30-40 минути изкачване по стръмен участък. Ентусиастите, поели по тази пътека
ще бъдат възнаградени - на всяка крачка се разкрива все по-обширна гледка към град Карлово и великолепието
на прелестната ни природа. Когато стигнете заветната цел - кръста, определено ще бъдете очаровани, особено
след като ентусиасти почистиха терена след зимата.
Около местноста се намира и параклиса "Св. Иван Рилски", който е построен с помощта на карловски дарители.
Съвсем наскоро покривът на параклиса бе възстановен от двама родолюбци, които живеят в Чикаго и Лондон.

Заглавие: Родолюбци възстановиха параклис край Карлово
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Мястото е напълно облагородено - има кътчета за отдих, заседени са цветя, има огнище за барбекю, дори
комплекс за детски игри с люлки и пързалки.
За да се радват любителите на земния рай, и за да бъде опазен от злосторници, е монтирана камера за
денонощно видеонаблюдение.
"Заповядайте да запалите по свещичка да си почините от забързаното ежедневие.", пише във Фейсбук Атанас
Чернооков, който е един от инициаторите на идеята.

Необходими са още Е90 000, момчето се лекува успешно в Германия

Лечението на Стиви върви добре, но все още е нужно събирането на средства, за да бъде платено лечението му.

В момента 14-годишното момче от Перник, което страда от диагноза сарком на Юинг (вид рак, формиращ се в
костите или меките тъкани), е в клиника в чужбина заедно с майка си. Голяма част от разходите са покрити, но
преди дни става ясно, че са нужни още около 90 000 евро.

На благотворителен концерт в Перник, в който участват редица популярни имена, са събрани близо 20 000 лева,
така че вероятно необходимата сума е станала още по-малка. Затова и близките на Стиви силно вярват, че с
подкрепата на добри хора ще успеят да съберат всички средства. Цялата сума за лечението на момчето
надминава половин милион евро, така че на общия фон остават да се съберат още малко пари.

Преди страшната болест да навлезе в живота му, Стивън Бориславов е част от школата на ЦСКА, а преди това три
години е в академията на "Левски". Историята му трогна редица спортисти, които организираха благотворителни
търгове, за да помогнат за лечението на футболния талант.

"Хиляди благодарности за благотворителния концерт в подкрепа на Стиви. Благодаря на всички хора, които
отделиха от времето и парите си, за да помогнат за пореден път на нашия син Стивън Бориславов. Перничани за
пореден път се обединиха и показаха огромната си подкрепа! Събраната сума от концерта е 19 215 лева, която
дариха за лечението на Стиви. Моето семейство благодарим на всички от сърце. Бъдете здрави!", заяви
емоционално Валери, бащата на момчето.

Близо 15 хиляди лева събраха двете издания на "Благотворителен търг в подкрепа на Стиви", състояли се в края
на март и средата на април. За три от разиграните над 60 артикула бяха предложени четирицифрени суми.
Фланелка на Димитър Бербатов беше продадена за 1300 лева, а по 1000 лева бяха дадени за фланелки на
Стилиян Петров и Христо Стоичков.

Всеки може да дари пари на следната сметка:
Банка ДСК, клон Перник
IBAN: BG51STSA93000028755501 BIC: STSABGSF
Основание за превод: Стивън Валериев Бориславов

Дарителска кампания за набиране на средства за направа на беседка – открита класна стая в двора на ОУ
"Христо Ботев" стартираха във великотърновското село Ресен. Нужната сума за изграждането й е 5 000 лева. За
целта бе учреден и Родителски инициативен комитет. Вече са поставени кутии за дарения в местната поща, аптека
и в някои от магазините на търговската мрежа на селото.

Учениците и учителите заедно с творческите колективи към читалището и Клуба на пенсионера подготвят голям
благотворителен концерт на 24 май – Деня на българската азбука, просвета и култура и на славянската
книжовност в подкрепа на каузата. Той ще бъде посветен на всички благодетели, просветители и хора с щедри
сърца, дали своя принос и подкрепяли през годините българското образование. Ще се проведе и информационна
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кампания от родителите от врата на врата в с. Ресен, поясняват от Инициативния комитет.

"Водени от желанието децата да бъдат в по-голяма степен в досег с природата и да прекарват повече време на
открито, ние решихме, че би било чудесно ако имаха беседка-класна стая в двора, където биха могли да се
провеждат учебни часове и извънкласни занимания. Обсъдихме идеята с учителите на нашите деца. Приятели, в
тези нелеки за всеки от нас времена е особено важно да бъдем пример за обединение, добротворство и
поддържане на висок дух. Ето защо ние вярваме, че нашата кауза е добра и заслужава да успее. Много от Вас са
възпитаници на училището или имат свои близки хора, свързани с това място. Сега се дава чудесна възможност
всеки да остави мъничко свидетелство на благодарност към хората от ученическите си години. Разчитаме на
Вашата съпричастност и благодарим за всяка подкрепа. Нека покажем, че заедно можем!", призовават от
родителския инициативен комитет.

През последните години почетният гражданин на Пещера акад.Людмил Стайков направи няколко дарения на
библиотеката към Читалище "Развитие". Няколко пъти кинорежисьорът посещава културната институция.

В началото на 2019 година големият български режисьор акад. Людмил Стайков дари над 800 книги от личната си
колекция на Библиотеката към НЧ"Развитие" в Пещера. Сред тях има книги, които носят личните послания на
авторите им към акад.Стайков. Заедно с литературните творби, културната институция получи всички отличия и
грамоти на акад.Стайков, както и всички работни сценарии, по които е правил най-добрите български филми.

През октомври 2020 г. акад. Людмил Стайков отново изненада екипа на Библиотеката при НЧ"Развитие-1873″ с
поредното дарение от около 100 тома книги, много от които ценни и редки издания.

Людмил Стайков е роден в София, но неговите родители са родом от Пещера и съответно детството на
талантливия режисьор минава в родопския град. Тук той се среща за първи път с магията на киното, като именно в
читалището за първи гледа филм.

На 5 май в 17.30 ч. в читалището ще бъде открита изложба, която ще покаже част от неговите дарения, направени
през годините.

Тази година акад. Стайков ще навърши 85 г., а ето какво ни припомня Лицата на Пещера за него:

Акад.Людмил Стайков на 81 г. – ЛИЦАТА НА ПЕЩЕРА (facesofpeshtera.com)

Продължава приемането на дарения в Кризисния център за подпомагане на бежанците от Украйна, които са
настанени в област Добрич. В момента има нужда от дрехи и обувки за топлия сезон, от почистващи и перилни
препарати, хигиенни материали, каза Олена Димитрова – председател на българо-украинското дружество
"Добруджа-Украйна". С молба за подобна помощ се обръщат към нас бежанците, настанени в хотелите в Балчик,
Кранево, Топола и като цяло от нашия район, уточни тя.
Припомняме, че Кризисния център, който е в читалище "Йордан Йовков", е към българо-украинското дружество
"Добруджа-Украйна".
Олена Димитрова добави, че последните дарения, получени в Кризисния център са от ротарианците и от граждани
на Добрич.
Президентът на Ротари клуб - Добрич Красимир Мецов е връчил дарение от бебешки храни и пюрета, зеленчуци –
картофи, лук, моркови, домати и др., кроасани за децата, перилни препарати и др. Те са закупени със средства,
събрани от добричките ротарианци, но и от Ротари клуб София Център и Ротари Клуб Сайпан, който е побратимен
на столичния клуб.
Преди това е получено дарението от добричлия, който заедно с приятелите си е осигурил голяма пратка от
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зеленчуци.
И в момента разпределяме между бежанците останалото от тези две дарения, според техните нужди, уточни
Олена Димитрова.
Действително има случаи, при които бежанци от Украйна, дошли в област Добрич, впоследствие да се пренасочват
към вътрешността на страната или друга държава. Някои от евакуираните украинци идват със съвсем слаба
представа за това къде ще се озоват. Настаняват се, преценяват какви са възможностите за по-продължителен
престой и се опитват да се приспособят, но не винаги успяват. Така, ако имат алтернатива, например роднини или
приятели в друга държава, се преместват. Често причина за преместването, но в рамките на страната ни, е
започването на работа, уточни Олена Димитрова. Имахме случай на настанени в Добрич украинци, които се
преместиха в Слънчев бряг, за да започнат работа. Предложения за работа към украинци, настанени в областта,
има и за курортен комплекс Албена, добави тя. 

Някои от картините са рисувани специално за събитието и са в традиционната за клуба жълто-черна
цветова гама

Повече от 25 пловдивски художници дариха картини за благотворителната изложба в подкрепа на детско-
юношеската школа на "Ботев"-Пловдив. Работите са подредени в галерия Arsenal of Art в Капана, ул. Магура 4 и ще
бъдат на разположение на желаещите да подкрепят младите футболисти до 8 май, когато между 15.30 и 19 ч. ще
бъде вернисажът по закриване на събитието. Очаква се в неделния следобед да присъстват деца от школата на
Ботев, автори на картини и привърженици на клуба.

Изложбата обединява различни поколения творци с работи във всички измерения на изящното изкуство -
живопис, скулптура, графика, акварел. Някои от картините са рисувани специално за събитието и са в
традиционната за клуба жълто-черна цветова гама, а широката палитра от работи позволява в благотворителното
събитие да се включат ценители с различни възможности. Идеята е на художника и галерист Ангел Гешев и
професора по PR Любомир Караджов, чиято цел е да обединят изкуство и физическа култура в името на младите
таланти. Изложбата се организира в памет на популярния привърженик на клуба Димитър Киряков, а партньори
са ПФК "Ботев"-Пловдив и Сдружение ПФК "Ботев".

КАМПАНИИ - (БРОЙ НОВИНИ: 16)

До 15 часа днес може да се предадат събраните пластмасови капачки и да се дарят стотинки

Поредното издание на кампанията "Аз вярвам и помагам" за събиране на пластмасови капачки се провежда тази
събота, 30 април от 9 до 15 часа пред катедралния храм "Св. Успение Богородично". Новото тази година е, че
едновременно с капачките ще се събират и стотинки. Паралелно с това ще има и благотворителен базар, а
очакванията са за нов рекорд, над 40 тона предадени пластмасови капачки за рецикликране.

Благотворителна кампания "Аз Вярвам и Помагам" е първата в България, която през 2015 г. бе създадена с цел да
се събират капачки за рециклиране, а със събраните средства да се закупуват медицински апаратури в помощ на
недоносените бебета в отделенията по неонатология. За 7 години са събрани 176 тона капачки и са дарени 22
медицински апаратури.
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Ние сме група ентусиасти, които вярват във възможното невъзможно. С нашата подкрепа хора с увреждания
успяват да достигнат до труднодостъпни места, закътани в нашата природа. 
Стартираме кампанията "Ела и ти на старта" с цел да подготвим участници в състезанието "По стъпките на Алеко".
Състезанието ще се проведе на 1-ви октомври 2022 г. Търсим дарения и съмишленици – с нашата кауза се
ангажират ентусиасти от всякакви сектори и професии. Нашите събития събират хора, които нямат обща
демография, но ги свърза едно - планината, приключенията и състезанията! Ние сме звездите на състезанието и
не оставаме незабелязани!

Ела и ти на старта! Стани част от най-готиния отбор в 11-километровото състезание "По стъпките на Алеко", което
ние ще изминем заедно с 2-ма човека с увреждания. Необходимата сума е 5500 лв., които ще осигурят: 
� 2 специализирани носилки, сбруя, ленти, карабинери, ръкавици, раница, 
брандиран екип на участниците
� 4 тренировки - транспорт за участници с увреждания
� награди-стимул за участниците - най-малко 20 доброволци-бегачи

Заедно разбихме стереотипа и доказваме, че и те могат! Участвахме в предишните 2 издания и завършихме в
рамките на контролното време, в което дори не всички участници без двигателни проблеми успяват! "Фокусът ни са
хората с увреждания, а целта ни е заедно да успеем да достигнем до места, до които те не биха могли сами. 
Благодарни сме на всяка подкрепа!", казва Гергана Дойчинова, учредител на фондацията в кратко видео:
https://www.youtube.com/watch?v=6htWkG4h2Ao

Още в началото на нашата кампания "Ела и ти на старта" вече имаме първите си последователи, които ни подават
рамо, за да подадем ръка на хората с увреждания! 
Можете да подкрепите кампанията "Ела и ти на старта!" в Platformata.bg или като пратите дарителски SMS на
кратък номер 17777 с кодова дума DMS ELA.

Актуална информация може да намерите в нашия сайт elaiti.com, както и на нашата ФБ страница elaitifoundation.
За повече информация, може да свържете с нас на тел. 0878510310 или на имейл info@elaiti.com

Екипът на фондация "Ела и Ти"

София. За шеста поредна година Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) ще проведе кампанията
"Ние броим врабчетата. Всички, които искат да се включат, могат да го направят бързо и лесно, като се
регистрират на сайта на кампанията vrabcheta.bg .
Броенето на врабчетата ни помага да установим числеността на "градските разбойници", местата за живот, които
предпочитат и кой вид врабче преобладава у нас. Досегашните резултати акцентират върху значението на
зелените площи, както в дворовете на къщи, така и в междублоковите пространства. Освен предпочитани от
хората, тези зелени площи са важни и за птиците, което още веднъж демонстрира способността на пернатите ни
съседи да бъдат индикатор за средата около нас.
През последните години резултатите от "Мониторинга на широкоразпространените видове птици", извършван от
стотици доброволци в цялата страна, показват, че популацията на домашното врабче в България се стабилизира,
но дългосрочната тенденция е все още намаляваща. Полското врабче, от друга страна, продължава да се
увеличава. За да разберем трайните тенденции, регионалните различия и причините за тях обаче, са ни нужни още
много данни и години изследвания.
Да бъдете врабчеброец изисква регистрация на сайта на кампанията "Ние броим врабчетата" и възможност да
отделите 10 минути в интервалa между 9:00 и 12:00 ч. на 30 април (събота), за да преброите врабчетата на
избраното от вас място и накрая да въведете данните на vrabcheta.bg . Много важен момент от преброяването е
въвеждането и на нулеви резултати, т.е. ако на избраната локация за периода на броене от 10 минути не бъдат
наблюдавани врабчета, на vrabcheta.bg да бъде въведена цифрата "0" за съответния вид.
Всички ресурси са достъпни на vrabcheta.bg , където ще научите всичко за трите вида врабчета, обект на
преброяването – домашното, полското и испанското, и как лесно да ги разпознавате.
Кампанията "Ние броим врабчетата" се осъществява, благодарение на много доброволци и приятели на БДЗП,
които се включват в инициативата и я подкрепят с труда си. Миналогодишното преброяване привлече рекорден
брой участници – 767 души от цялата страна, които преброиха общо 11 681 врабчета. Ще успеем ли да минем този
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рекорд през 2022 г.?
Кампанията "Ние броим врабчетата" се организира в рамките на проект "Осъществяване на схемата за
мониторинг на обикновените видове птици, като част от Националната система за мониторинг на
биологичното разнообразие", финансиран от Предприятие за Управление на дейности по опазване на
околната среда.

Кметът на община Ардино инж. Изет Шабан, стартира поредната дарителска кампания в помощ на нашата
съгражданка Фатме Улви Мустафа в отговор на все по-набиращата популярност във фейсбук пространството
благотворителна организация под надслов "Да покрепим на Фатме", която в рамките на няколко часа беше
споделена от стотици души потребители на социалната мрежа.

Фатме е на 36 г. и от 2 години се бори с тежко онкологично заболяване – Екзоцервикс с метастази в черен дроб, но
болестта прогресира, а здравословното й състояние е значително влошено.

Семейството й намира възможност за лечение в чужбина, но необходимата сума в размер 25 000 евро е висока и
непосилна за тях.

Желаещите да се включат в кампанията като дарят парични средства могат да го направят в сградата на Общинска
администрация при Антония Топчиева (етаж 2, стая 9) или при Севинч Ахмедова (етаж 3, стая 18).

Напомняме също така, че средства могат да бъдат превеждани и на следната дарителска сметка:

Банка: Postbank/Юробанк

IBAN: BG70BPBI79324061108501

BIC: BPBIBGSF

Титуляр: Фатме Улви Мустафа

"Сърдечно благодаря на всички, които ще отворят сърцата си и ще подкрепят Фатме, за да може тя да получи своя
шанс да бъде отново пълноценен човек! Вярвам, че само с една искра може да се запали съпричастността и
добротата, които притежава всеки човек! Бъдете здрави и благословени!" – казва още в призива към съгражданите
си кмета на общината.

Десетки варненци и хора от цяла Североизточна България донесоха пред Катедралния храм "Свето Успение
Богородично" във Варна торби с капачки и жълти стотинки в рамките на кампанията на сдружение "Аз вярвам и
помагам" за купуване на детска линейка за Центъра за спешна медицинска помощ в морската столица.

Акцията започна в 9:00 часа и ще продължи до 15:00 ч. Буквално за няколко минути беше напълнен първият
контейнер от 4 тона капачки.

Тази година ще бъде по-различна от досегашните, като организаторите ще дадат възможност да се предават
освен капачки и стотинки от 0,01 лв., 0,02 лв., 0,05 лв., 0,10 лв., 0,20 лв., 0,50 лв., 1 лв. и 2 лв., които не трябва да
бъдат отделяни и сортирани по номинална стойност.
По време на събитието ще има благотворителен дарителски базар, на който ще се предлагат рекламни материали
(чаши, тениски, магнити, ключодържатели, ароматизатори и други) с логото на кампанията в помощ за събирането
на повече средства. На площада ще има и дарителски кутии, където всеки, който желае, ще може да дари и
хартиени банкноти в помощ на инициативата за закупуването на детска линейка за Варна.
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Благотворителната кампания "Аз Вярвам и Помагам" е първата в България, която през 2015 г. бе създадена с цел
да се събират капачки за рециклиране, а със събраните средства да се закупува медицинска апаратура в помощ
на недоносените бебета в отделенията по неонатология. За 7 години бяха събрани 176 тона капачки и дарени 22
медицински апаратури. В последната акция през април 2021 г. бяха събрани 36 тона капачки.

С общо хоро, много усмивки и прекрасно пролетно настроение завърши концертът под наслов "Направи
добро, подай ръка! Да помогнем на малкия Тихомир", иницииран от Славейковци. До този момент от продажба
на билети и дарения са събрани 4044 лв. Благотворителната проява събра настоящи и бивши ученици,
приятели и съмишленици, които споделиха щастието да подадеш ръка и направиш добро.

На импровизираната сцена в двора на училището артистичните Виктория Златева и Гергана Митева, гласовитите
Петя Йорданова и Симона Тодорова, малкият виртуоз на акордеона – Тодор Тодоров, страхотните Максим
Панайотов, Димитрина Германова, Божидар Димов- Бобо и Александър Петров заредиха публиката с много
положителна енергия. Концертът завърши с изпълнение на вдъхновените танцьори от Представителна детска
танцова студия "Добруджа", с ръководител Стоян Господинов. Продиктувана от желанието на всички да върнат
усмивката на малкия Тихомир и с вяра в силата на добрата мисъл, благородната инициатива се превърна в магия
от музика, усмивки и надежда.

Стотици варненци и жители на съседни общини се включиха в благотворителната акция за предаване на капачки,
организирана от сдружение "Аз Вярвам и Помагам". Тя се проведе от 9 до 15 ч пред Катедралния храм "Св.
Успение Богородично", като за първи път тази година се събираха и монети от 1 ст. до 2 лв. Отделно имаше
поставени дарителски кутии и благотворителен базар, на който се предлагаха чаши, тениски, ключодържатели и
др. с логото на кампанията.

Целта й тази година е закупуването на първата във Варна детска линейка, съобщи председателят на сдружението
Владислав Николов. Само за 15 минути сутринта бяха предадени 5 тона капачки за рециклиране, а целта на
организаторите бе до финала да съберат от дарения 50 000 лв.

От 2015 г. благотворителната кампания "Аз Вярвам и Помагам" е дарила на отделенията по неонатология в
морската столица 22 медицински апаратури за недоносени бебета със събраните общо 176 тона капачки.

Съпричастност и гостоприемство "Ротаракт Клуб Русе" изрази към украинските бежанци на територията на град
Русе, както и социално слабите български граждани. Каузата, осъществена на 30 април, бе осъществена с дарение
на 320 козунаци.

От "Ротаракт Клуб Русе" блБлагодарим на русенската пекарна "Петини", която изготви огромната поръчка и се
включи в каузата им. Изразяват специални благодарности на Русенската митрополия и Негово
Високопреосвещенство Русенския митрополит Наум, които благословиха каузата ни, както и на църквата "Света
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Богородица" в Парка на Младежта, специално към отец Марин, който освети козунаците и също благослови
каузата ни.

Именно пред самата църква са раздадени част от козунаците, а по-късно "Ротаракт" се присъедини и към Купата
на Украйна по кану-каяк, която се проведе в същият ден в Лесопарк "Липник".

"Избрахме църквата в парка като сборен пункт и съм щастлива, че хората успяха да се отзоват още там. Избрахме
да раздадем козунаци, тематично с Великденските празници, които бяха съвсем скоро и които и ние, и украинците
отбелязваме като православни християни.", каза президента на "Ротаракт" Виктория Ангелова.

"Щастливи сме да съобщим и че докато бяхме на гребната база успяхме да отделим един кашон специално за
група украинци, запътили се към своя дом - Украйна. Целта ни бе да достигнем възможно най-много хора и с
гордост заявяваме, че успяхме да постигнем това. Средствата за каузата са събрани благодарение на русенците,
включили се в благотворителния ни куиз на 28 април", посочват още от организацията.

Доброволци почистиха останките на църквата "Свети Спас", дело на майстор Колю Фичето, във Велико Търново.
Православният храм е в руини повече от един век, когато е съборен от земетресението през 1913 година.

Инициативата за днешното почистване на гората и сметището, в които са превърнати останките на Фичевата
църква "Св. Спас", е на сдружението за култура "ТАМ" във Велико Търново.

"Ние, гражданите, това, което можем да правим, е да сме отговорни, да покажем, че всъщност имаме желание,
имаме нужда това място да бъде променено. Това е нашето послание, че ние ще се грижим, но искаме съответно
и институциите също да си свършат работата", заяви Мирослава Попова.

На каузата откликнаха десетки жители на квартала и много доброволци:

"Все пак е национална ценност. Тя е много стара, може да се видят релефи, когато се изчисти. Днес сме тук, за да
може да се забелязва".

"Поне малко да го поизчистим и да отведем вниманието на хората към това място".

"Има огромен потенциал, стига малко желание да има и може да се оправи".

Седма година за общинско финансиране чака проект за възстановяване и адаптация на културния паметник.
Реализация няма и на идеята на Великотърновския митрополит Григорий църквата "Св. Спас" да бъде
реставрирана и превърната в музей на иконата.

Над 300 доброволци, загрижени за природата, подкрепиха с личен труд проекта "Новата гора край София-2" на
Столична община. В инициативата се включи и министърът на околната среда и водите Борислав Сандов. Всички
те засадиха близо 4 000 дъбови фиданки, като удвоиха резултатите от първата акция на Лазаровден.

"Създаването на тази нова гора около София ни предпазва от запрашаването, но има полезни свойства за
съхранението на биоразнообразието", заяви вицепремиерът по климатичните политики и министър на околната
среда и водите Борислав Сандов по време на залесяване край село Негован, по инициатива на Нестле
"Залесяваме активно".

Министър Сандов заедно със съпругата си засадиха около 100 фиданки цер и зимен дъб в Новата гора на София,
която се намира непосредствено до "Малко негованско езеро", което наскоро министърът обяви за нова защитена
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местност.

"Залесяването с местни видове е ключово важно за чистотата на въздуха, биоразнообразието и борбата с
климатичните промени. Целта е до 2030 да имаме нови 100 милиона засадени дървета и съм сигурен, че заедно
можем да я изпълним", каза още той.

Министър Сандов изтъкна, че новите цели на Европейския съюз, свързани със съхраняване на природни
местообитания, са именно опит онова, което човечеството е отнело от природата, да бъде частично възстановено.

Инициатива демонстрира на практика как се създава устойчиво бъдеще чрез съвместните усилия на
изпълнителна, местна власт, бизнес и граждани, съобщиха от пресцентъра на МОСВ.

Служители на Електроенергийния системен оператор се включиха в инициативата "Новата гора на София" на
Столична община. На 30 април 55 служители на дружеството участваха в засаждането на 86 хил. фиданки в
землището на Негован, район Нови Искър, съобщиха от дружеството в своя twitter профил. Целта е създаване на
нов зелен пояс в покрайнините на София, благодарение на който да се подобри околната среда и качеството на
атмосферния въздух в столицата. С подобни инициативи се възпира и ерозията на почвите.

"Новата гора – Негован" е втора инициатива на Столична община за залесяване в крайградски райони и създаване
на зелен пояс. Идеята на общинската управа е с помощта на доброволци в рамките на 4 сезона да бъдат засадени
86 000 фиданки дъб, с което ще възстановят изагубените в района крайречни гори.

Новият терен е избран съвместно с кмета на район "Нови Искър" г-жа Даниела Райчева и кмета на с. Негован
Валентин Павлов. Инициативата "Новата гора на София" стартира преди няколко години със залесяване край
"Суходол". Служителите на ЕСО участват в редица подобни кампании в подкрепа на опазването на природата.

Служителите на ЕСО се включиха в инициативата "Новата гора на София" на Столична община. На 30 април 55
служители на дружеството участваха в засаждането на 86 хил. фиданки в землището на Негован, район Нови
Искър, за създаване на нов зелен пояс край София. #Новатагора на София pic.twitter.com/qTfp6wTfCA — ESO,
Electricity System Operator EAD (@ESO84942397) May 3, 2022

София. Близо 10 000 лв. дарения за украинските бежанци в България бяха набрани в кампанията "Великден
заедно". Кампанията имаше за цел да окаже морална подкрепа за бежанците, пристигащи в България от Украйна
чрез великденско събитие в Южен Парк с участието на над 30 визуални и музикални артисти. Това съобщиха
организаторите на кампанията. 
Сумата, набрана от дарения по време на събитието, беше удвоена от Обединена българска банка, които дариха
още 5000 лв. за работата на СУОБ "Мати Украйна". 
Дарения в размер на близо 10 000 лв. бяха събрани в кампанията "Великден заедно", организирана през
последните три седмици в подкрепа на работа на СУОБ "Мати Украйна" за осигуряване на хуманитарна помощ за
бежанците, пристигащи в България. В рамките на кампанията се проведе благотворително събитие на голямата
поляна в Южния парк, в което се включиха над 20 известни музикални и визуални артисти от България и Украйна.
Благотворителният пикник и концерт в навечерието на празника целеше да създаде приятелска атмосфера за
украинците в София и да подкрепи набирането на средства за нуждаещите се в България. Събитието беше
посетено от няколкостотин украински семейства, а набраните средства по време на събитието възлизат на
4294.24 лв. 
На поляната в парка бяха разположен 6 големи великденски яйца, изрисувани от български и украински артисти с
техните послания за мир. Едно от яйцата беше откупено Обединена българска банка, които се включиха в
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кампанията с дарение от 5000 лв. Подкрепата си оказаха и Белослава, Свилен Ноев от "Остава", Елена Сиракова,
Тино, Деси Андонова и Илко Градев, джаз бенд Funkilicious, Камен Алипиев и Цветелина Цветкова, които озвучиха
поляната в благотворителен концерт и четене на разкази с подкрепата на Dynacord и Pro Cinemaa. Българските и
украински художници и илюстратори, които представиха своите послания на шестте близо двуметрови великденски
яйца са Paul Romaniuk (Киев, Украйна), Vicky Knysh (Minushka, България/Украйна), Борислава Караджова Borislava
Madeit, България), Михаела Караджова (STALKERSINCE1993, България), Маргарита Димитрова (Subcultura,
България), Мария Балева (Pottery and Poetry, България). 
Всички събрани средства в кампанията бяха предоставени за хуманитарна помощ на бежанците в България към
СУОБ "Мати Україна". 
Инициативата "Великден заедно." бе организирана с подкрепата на Столична община, "Топлоцентрала", Dynacord
и комуникационните агенции "Imp-Act", "Мини Маркет", "Propaganda" по идея на украинския PR специалист
Владислав Димитров.

Чистене на плажа на Иракли, волейболен турнир в София, броене на крачки, събиране на изтичани километри и
кросфит предизвикателство с четири станции. Това са само част от спортните предизвикателства, с които
компании от различни сектори провокират своите служители да се включат до 18 юни 2022 година в
благотворителната инициатива "Предизвикай се с кауза".
Събитието се провежда за втора поредна година и и цели да обедини хора от страната и чужбина в подкрепа на
по-качественото образование за всяко дете в България. Организатор е фондация "Заедно в час" с вдъхновение от
примера на любители спортисти, които през годините подкрепят организацията чрез физически изпитания –
участие в маратони, велотурове из Европа и България.
"Инициативата има гъвкав формат и благотворителна мисия, които помагат на компаниите да я използват като
добър начин да сплотят екипите си след пандемията, но също и да интегрират своите ценности и спортни
интереси на своите служители. Каузата на събитието е близка до всички, а свободният избор на
предизвикателствата позволява на всяка компания да създаде своя собствена традиция или да предостави
възможност за прекарване на смислено и забавно време за своите служители." коментира Александрина
Георгиева, специалист "Корпоративни партньорства" в "Заедно в час".
Сред компаниите, които се включат с екипни предизвикателства и отбори със служители са големи брандове като
MentorMate, Lidl, A1, HRS, SiteGround, InterSport, но също и по-малки компании като комуникационната агенция
CreateX. Всички те ще организират и собствени тиймбилдинг дейности под шапката на инициативата, като покриват
даренията за регистрациите на своите служители. Екипът на "Заедно в час" също се включва в груповите
предизвикателства с вътрешен турнир по народна топка в началото на юни.
През миналата година в "Предизвикай се с кауза" се включиха над 1000 души, като близо 300 участваха с екипни
регистрации от името на различни бизнеси, неправителствени и браншови организации. Сред
предизвикателствата тогава имаше групово каране на ролери в парка, изкачване на връх Мусала и Черни връх,
планинско колоездене и много други.
Инициативата "Предизвикай се с кауза" е отворена за хора от всички възрасти без значение от тяхната физическа
подготовка. Желаещите да се включат трябва единствено да се регистрират на сайта https://zaednovchas.bg/sport/
със символично дарение за "Заедно в час" и да изберат своята спортна категория – ходене, бягане, плуване,
колоездене, катерене или друга. След това остава да изпълнят своето предизвикателство до 18 юни.

За лечението на малкия Виктор са нужни 20 000 евро

Виктор е на 2 години и 2 месеца и има нужда от нашата помощ. Малчуганът страда от мускулна дистрофия - рядко
генетично заболяване, което, ако не бъде лекувано, прогресира бързо. Лечение предлагат в Турция, но излишно
време за губене няма. Виктор и родителите му заминават за Истанбул на 10-ти май, за да стартират процедурите
по лечението. 
Първоначално необходимата сума е 19 600 евро. Тя включва - лекарски консултации, кръвни тестове, мускулна
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биопсия, 2 вливки със стволови клетки през 15 дни, 5 озонотерапии, 5 физиотерапии. Сумата трябва да бъде
преведена на клиниката най-късно до шести май! След това, състоянието на детето ще бъде следено в
продължение на месец. В зависимост от резултатите, лекарите ще преценят как да продължи лечението.
Всеки, който има желание и възможност, може да помогне на следната сметка:
Дарителска сметка:
IBAN: BG29RZBB91551014654082
BIC: RZBBBGSF
Виктор Николаев Желев
Tatayana Zheleva
PayPal: taniakostadinova73@gmail.com

pan.bg 
През 2023 г. се навършват 20 години от началото на участието на Българската армия в международната операция
за поддържане на мира и следвоенното възстановяване на Ирак - IRAQI FREEDOM (2003-2008). В тази операция
загубиха живота си 13 български военнослужещи. 
Във връзка с годишнината е стартирана инициатива от клуб "Ирак и участници в мисии" към Столичната
организация на Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва за набиране на средства за изграждане
на паметник "На загиналите български военнослужещи по време на мисията в Ирак – IRAQI FREEDOM (2003-
2008)". За осъществяване на инициативата е създадена фондация "За загиналите военнослужещи в мисията в
Ирак". 
2-ра Тунджанска механизирана бригада подкрепя инициативата на фондация "За загиналите военнослужещи в
мисията в Ирак" за набиране на средства за изграждане на паметник "На загиналите български военнослужещи
по време на мисията в Ирак – IRAQI FREEDOM (2003-2008)" и организира дарителска кампания за набиране на
средства за изграждането му. Ако в края на дарителската кампания събраните средства са повече от
необходимите, те ще бъдат предоставени на фондация "Деца на Българската армия". 

В отделението е изграден кът за игра на малките пациенти

Ремонтът на част от Педиатричното отделение в пловдивската общинска болница "Св. Мина" е завършен. Става
въпрос за детския кът, който е превърнат в място за игра на малките пациенти. Помещението е ремонтирано и
боядисано, сложени са малки маси и столчета, както и всякакви играчки - писти за коли, детска кухня,
конструктори, кукли.

"Болничният престой на всяко дете ще бъде съпътстван с игри и занимания", коментира управителят на лечебното
заведение проф. Петър Петров.

Припомняме, че Педиатричното отделение бе в окаяно състояние. Въпреки че годишно оттам минават над 1000
деца от Пловдив и областта, ремонт не бе правен от години. Малките пациенти се лекуваха под падаща мазилка.
Леглата бяха стари, дюшеците също. Липсваха и звънци в стаите, които да сигнализират за спешни случаи. В
коридора нямаше достатъчно лампи. Отделението имаше нужда от боядисване и нови мебели.

За да се случи това, от болницата стартираха дарителска кампания. А първите събрани средства са инвестирани в
стаята за игра. 
"Днес продължаваме със смяна на вратите в цялото отделение", информира проф. Петров.

Той и колегите му подготвят и втората част от благотворителния бал за набиране на средства. Необходимата сума
за цялостно реновиране на отделението е около 100 000 лева, без закупуването на апаратура.
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ЗАСТЪПНИЧЕСТВО И ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО -
(БРОЙ НОВИНИ: 2)

"Изкачването на България в Индекса за свобода на словото трябва да го оценяваме предпазливо. Предстои да
видим дали има трайна тенденция. Но ситуацията е обратима и можем да се върнем отново към по-лошите
места".

Това каза пред БНР доц. Орлин Спасов, изпълнителен директор на фондация "Медийна демокрация" и
преподавател във ФЖМК.

По думите му e необходимо преразглеждане на механизма на финансиране на обществените медии, което може
да донесе повече независимост на обществените медии.

"Има и тревожна медийна концентрация на собствеността, особено по отношение на телевизиите и
телекомуникациите. Останаха нерешени въпросите с осигуряване на прозрачност в случаите, в които държавата
разпределя реклама. В много медии не виждаме редакционна автономност. Няма достатъчна защита при
упражняване на журналистическата професия. Има много рискове за българската медийна среда, които
произтичат от пропуски в нормативната уредба и от липсата на специфични за медийния сектор правила, които да
помогнат за високата степен на концентрация".

В предаването "Нещо повече" доц. Спасов допълни, че има изследвания, които показват трайна тенденция - в
сравнение с другите граждани на европейските страни българите се доверяват повече на социалните медии,
отколкото на традиционните медии.

"Надявам се, че това правителство най-сетне ще стартира някои от дългоочакваните промени в медийното
законодателство, но и ще осигури по-добри стандарти за финансиране на обществените медии".

Интервюто с доц. Орлин Спасов можете да чуете в звуковия файл. 

Днес, 5 май, Народното събрание ще избира двама членове на Съвета за електронни медии. Предложени са
кандидатурите на Симона Велева - от страна на "Продължаваме Промяната", Пролет Велкова - номинация на
"Демократична България" и Тодор Беленски, издигнат от "Възраждане".

С най-голям опит в медиите е Пролет Велкова. От 1981 г. е журналист в БНР, в Дарик радио е от основаването му
през 1993 г. до днес. През 1998 г. е един от учредителите на фондация "Център за развитие на медиите". От 2006 г.
до 2008 г. е член на Комисията по журналистическа етика. От 2007 г. тя е продуцент и водещ на предаването "Кой
говори" - дискусионен формат, в който с гостите си обсъждат теми в сферата на политиката, социалните процеси,
медиите, човешките права, образованието. От 2013 г. до днес е изпълнителен директор на фондация "Дарик",
която работи в областта на медиите, човешките права и образованието. Носителка е на редица журналистически
награди. По време на изслушването в парламентарната Комисия по култура и медии тя се обяви за промяна на
начина на финансиране на БНР и БНТ и с по-точно конкретизиране на тяхната обществена функция. Предложи и
СЕМ да се превърне в по-отворен орган, който да организира експертно граждански форум, на който да се
обсъждат най-острите въпроси, свързани с медиите.

Най-млад от кандидатите е Тодор Беленски. Той е роден на 21 октомври 1991 година. Той основно се заминава
със спортна журналистика. Бил е главен редактор в Tennis.bg, последно е работил за Actualno.com. По време на
изслушването в парламентарната Комисия по култура и медии той призна, че отлично знае, че няма да бъде
избран, но иска да заяви публично неща, които другите кандидати няма да кажат: че по време на война първата
паднала жертва е истината и в момента съществува само една гледна точка, на която всички трябва да се
възхищават; че в медиите има забранителни списъци да бъдат канени определени личности.

Най-големи познания в областта на медийната теория има Симона Велева, която е завършила средното си
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образование през 2009 година. Тя е доктор по конституционно право, като темата на дисертацията й е "Свобода
на словото - национални и европейски измерения", издадена по-късно в книга. Преподава медийно право, етика и
авторско право в Американския университет в Благоевград, в НБУ, в Стопанския факултет на Софийския
университет.

От 2017 г. активно участва в дейността на Асоциацията на европейските журналисти. От 2019 г. е експерт към
Висшия адвокатски съвет, като работата й включва подготовка на становища пред Конституционния съд, преглед
на законопроекти, обявени за обществено обсъждане. Работила е в множество организации, като Българския
дарителски форум, КНСБ, УНИЦЕФ.

Под нейна редакция са излезли преводите на Италианската, Испанската, Португалската конституция, сборник с
практиката на Федералния конституционен съд на Федерална република Германия. В неин превод излиза
Основния закон на Германия, експерт е към Международния фонд за дигитални права - Digital Freedom Fund.
Симона Велева участва активно в работната група към МОН по изработването на Закона за българския жестов
език, като представлява организации на глухите хора пред Народното събрание при приемането на
законопроекта.

По време на изслушването в парламентарната Комисия по култура и медии тя се обяви за обвързване на
мониторинга на СЕМ с процеса на обучение на студентите от факултетите по журналистика - идеята й е те да
анализират мониторингите и да сътрудничат на регулатора в търсенето на причините за проблемите. Тя посочи, че
е възможно съставът на СЕМ да се увеличи до седем членове, като новите двама представители бъдат
номинирани от авторитетни организации, защитаващи етичните правила в медиите. Тя даде пример с Норвегия,
където журналистическият съюз, с над 100-годишна история, участва в номинирането на кандидатите за техния
Съвет за електронни медии.

След изслушването в парламентарната Комисия по култура и медии, от Асоциацията на европейските журналисти
се обърнаха към тримата кандидати с няколко въпроса. На тях Пролет Велкова, Тодор Беленски и Симона Велева
са изпратили писмени отговори, публикувани на сайта на парламента и обобщени от АЕЖ в по-съкратен вариант,
който препубликуваме.

На първия въпрос как да се повиши ефективността на СЕМ, и тримата кандидати допускат законодателни
промени, чрез които към парламентарната и президентската квота да се добави и професионална или
гражданско-експертна квота.

Пролет Велкова смята, че СЕМ трябва "да излезе от обичайно пасивната си роля на наблюдател на медийната
среда и да се ангажира с позиции, идеи и предложения за подобряването и да си сътрудничи с аналогични
регулаторни институции от други демократични страни".

Тодор Беленски е на мнение, че гражданите трябва да решават на избори кой да представлява регулатора.
Според него това ще бъде добър пример за пряка демокрация и така ще се избегне възможността "анонимници и
хора без добра обществена репутация да влязат в СЕМ".

Симона Велева вижда като основен недостатък в дейността на СЕМ "засиленият контрол, който той може да
упражнява над радиото и телевизията и фактически почти липсващия такъв по отношение на онлайн медиите". Тя
мисли, че органът има поле за действие в тази посока, след като с промените в Закона за радиото и телевизията
от 2020 г., засягащи аудио-визуалните медийни услуги, е получил правомощия и по отношение на онлайн медиите.

Велева смята, че може да бъде полезна в СЕМ с опита си като юрист, с това, че е била ангажирана с множество
обществени инициативи и че винаги е заемала ясна позиция по въпроси от значение за обществото. Тя би
засилила сътрудничеството с факултетите по журналистика и масови комуникации и би работила за подобряване
на достъпа до медийно съдържание на хората с увредено зрение или слух. Според Велева е важно да се
оптимизира правната рамка, свързана с медийната собственост, финансирането на медиите, начина на
управление на БНР и БНТ, както и механизмът за финансирането им.

Тодор Беленски посочва, че има опит в пет различни медии и твърди, че винаги се е противопоставял на "всяка
форма на цензура, лъжа и умишлена дезинформация". Той предупреждава, че ако "други членове на СЕМ
разглеждат регулатора като своеобразен торбалан, който да налага несправедливи санкции", тогава "има гръбнак"
да се противопостави.

На въпроса какви действия трябва да предприеме СЕМ срещу дезинформацията, Беленски отговаря: "Първото и
най-важно действие е ясно да бъде доказана дезинформацията. СЕМ не трябва да се превръща в арбитър на
истината. При установени фактически доказателства за дезинформация трябва да има предупреждение, а при
повторно нарушение - санкция. Дезинформацията не трябва да се превръща в претекст за цензура и забрана на
медии. Във времена на война пропагандата е масова и многостранна. Забраната само на едната означава
едностранна пропаганда. Плурализмът на медиите е ключова част от смисъла им като медиатори, а не като
инструмент за пропаганда".

Пролет Велкова вижда ролята на СЕМ в борбата с дезинформацията като изготвяне на фокусирани мониторинги
на каналите, по които се разпространява дезинформацията и публичното оповестяване на тази информация.
Според нея се нуждаем от "ясно разписано законодателство, което да очертае недвусмислено къде минават



червените линии между свободата на словото от една страна, и престъпното или увреждащо обществения интерес
поведение от друга.

Макар да няма законодателни функции, СЕМ би трябвало да има активна роля при формирането и провеждането
на медийни политики, смята Велкова. Според нея "един от начините е да бъде създаден професионално-
експертен форум към СЕМ, в който да участват специалисти от всички сфери, свързани с медиите и където да се
обсъждат всички въпроси на медиите. Форумът би трябвало да е публичен, да се случва в онлайн формат и да се
разпространява до най-широка аудитория. Той би могъл да се превърне в генератор на идеи, които впоследствие
да бъдат адресирани както до медиите, така и до законодателя. Такова дискусионно средище би имало
здравословен ефект върху болната медийна среда, тъй като обичайно медиите нямат място за среща на идеи и
проблематизирането на медийната тема се избягва.

Пролет Велкова и Симона Велева са на мнение, че СЕМ трябва да има по-тясно сътрудничество с Комисията по
журналистическа етика, като без да се намесва в решенията ѝ, спазва законовото си задължение да следи дали
тези решения се прилагат. Това е така нареченият принцип на съвместната или ко-регулацията.

Тодор Беленски смята, че саморегулацията на медиите е "ключов момент от функционирането на цялостната
среда" и че СЕМ може да дава становища при неспазване на журналистическата етика. Според него
неприлагането на законовия текст, който задължава СЕМ да следи дали решенията на Комисията по
журналистическа етика се прилагат, може да се дължи на непознаване на нормативната уредба или на
несъгласие с въпросните решения.
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