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

ЧЛЕНОВЕ НА БДФ - (БРОЙ НОВИНИ: 36)

През последните седмици, клиентите на Лидл България допринасят за подпомагането на един по-качествен и
пълноценен начин на живот в страната. От средата на май до 10 юни, по време на петото издание на инициатива
"Ти и Lidl за по-добър живот", компанията дарява по 3 ст. от всеки касов бон на клиент, а събраният фонд ще бъде
използван за подкрепа на граждански организации от цялата страна и техните вдъхновяващи идеи за
подобряване на средата и начина ни на живот. Представителите на гражданските организации могат да
кандидатстват за финансиране по програмата до 28 юни.

От началото на инициативата през 2017 г. до момента Лидл България е дарила общ фонд от 715 000 лв. за
реализацията на общо 96 проекта в 3 тематични области: образование, култура и историческо наследство и
околна среда. Сред тях са такива, свързани с образование и информиране на деца, родители и учители по
различни, важни за обществото теми. Инициативи, насочени към опазване и облагородяване на средата, в която
живеем, грижа за различни видове животни и повишаване на информираността за проблемите със
замърсяването. Не последно място и проекти, които насочват вниманието на гражданите към културните и
исторически ценности на страната ни и които допринасят за доближаването им до младото поколение, чрез
интегриране на дигитални технологии. Голяма част от проектите, които компанията подкрепя са с дългосрочен
ефект и дори след приключване на активната фаза на изпълнение, продължават да оказват благоприятно
влияние върху обществото във всички региони на България.

Инициативата се реализира в партньорство с Фондация "Работилница за граждански инициативи" и Български
дарителски форум. Повече информация за инициативата, реализираните до момента проекти и условията за
кандидатстване, може да откриете тук: Ти и Lidl за по-добър живот - Lidl Лидл България

Тридесет и първият Международен екофорум "Сребърна 2022" бе открит днес в Силистра.

Организатори на проявата са Министерството на образованието и науката, Националният дворец на децата,
фондацията "Еврика", Регионалното управление на образованието в Силистра, Регионалната инспекция по
околната среда и водите в Русе, община Силистра и Центърът за подкрепа за личностно развитие в крайдунавския
град.

Заглавие: "Ти и Lidl за по-добър живот" – инициативата, която достига до обществото
Дата: 03.06.2022 15:25
Медия: Dnes.bg

Заглавие: Международен ученически екологичен форум "Сребърна - 2022" започна днес в Силистра
Дата: 03.06.2022 15:35
Медия: Българска телеграфна агенция

https://www.dnes.bg/obshtestvo/2022/06/03/ti-i-lidl-za-po-dobyr-jivot-iniciativata-koiato-dostiga-do-obshtestvoto.532245
https://www.bta.bg/bg/news/bulgaria/276266-mezhdunaroden-uchenicheski-ekologichen-forum-srebarna-2022-zapochna-dnes-v-s


Поздравления към участниците във форума поднесоха Катя Кръстева – областен управител на област Силистра, д-
р Габриела Миткова – началник на РУО на МОН, инж. Тихомир Борачев – заместник-кмет на община Силистра.

На форума ще бъдат представени екопроекти с участието на млади еколози от България и Румъния в две
възрастови групи. Ще бъде отчетен и националният конкурс "Планетата Земя - безценен дар" за рисунка,
приложно изкуство и литературни творби.

/ВД/

Димитър Цоцорков, председател на надзорния съвет на "Асарел-Медет", е първият българин, който е част от
десетте бизнес лидери, отличени като пионери по целите за устойчиво развитие на Организацията на
Обединените нации (ООН), съобщава OFFNews. Той достигна до финалния кръг на глобалния конкурс, след като
беше отличен за Пионер на SDG (sustainable development goals – цели за устойчиво развитие) в националния
конкурс, проведен от Българската мрежа на Глобалния договор на ООН през март тази година.

Десетте световни бизнес лидери за 2022 г. бяха обявени по време на Лидерската среща на Глобалния договор
на ООН в Ню Йорк днес - 2 юни. Те бяха излъчени измежду националните призьори от жури, включващо
представители на гражданското общество, академичните среди, Глобалния договор на ООН, администрацията на
ООН и предишните носители на приза SDG Pioneers, съобщиха от международната организация.
Като български представител Димитър Цоцорков беше отличен в категорията за дигитална трансформация
заради приноса, който иновативните решения имат за постигането на целите за устойчиво развитие в
индустрията и отражението, което напредъкът на технологиите има за благосъстоянието на обществото.
Глобалната награда се присъжда всяка година от 2016 г. насам, като досега това е първият мениджър от минна
компания в света с престижното отличие.
"Благодаря на целия екип на "Асарел-Медет", защото това е признание за усилията, инвестициите и
добрата работа на всички колеги! Наградата от Глобалния договор на ООН показва, че някогашните
стереотипи за минното дело могат да бъдат разбити, тъй като нашата индустрия е не само поле, но и
двигател за много иновации, а медта е базова суровина за развитието на зелените технологии на
бъдещето", каза Димитър Цоцорков. Според него съвременните дигитални решения позволяват на бизнеса да
управлява много по-ефективно своите процеси, да намалява въглеродния отпечатък и да се грижи много по-добре
за опазването на околната среда, енергийната ефективност и управлението на ресурсите.

"Внедряваме най-новите интегрирани решения, инвестираме в иновации и ползваме най-доброто от
напредъка на технологиите, но най-важни остават хората, защото те носят заряда за промяна и
развитие", каза председателят на надзорния съвет на "Асарел-Медет". Той посочи, че приема отличието като
признание за визията на баща си проф. д-р Лъчезар Цоцорков, за добрата работа на целия екип и инвестициите в
нови технологии. "Последните две години ни напомниха колко безценни за нас са думи като мир и здраве. Сега
е по-важно от всякога да сме обединени от споделени ценности, да сме солидарни, човечни и чувствителни
към чуждата болка, да сме мъдри и съпричастни", допълни още Димитър Цоцорков и открои социалните проекти
и приноса за обществото, който имат фондациите "Асарел" и "Лъчезар Цоцорков".

"Днес, когато ни застъпват криза след криза, ясно се вижда, че бизнесът продължава да бъде адаптивен и
гъвкав, да създава блага, да компенсира дефицити", каза Огнян Траянов, председател на Българската мрежа на
Глобалния договор на ООН. "Бизнесът днес е стълб, пилон на нормалността и гаранция, че ще бъдат
положени всички усилия, за да има развитие и устойчивост", убеден е той. Изборът на представител на
България показва оценката за бизнеса в страната ни като важен фактор за постигането на целите за устойчиво
развитие, посочиха още от Българската мрежа на Глобалния договор на ООН. Това е особено валидно във
времена на глобални кризи, в които бизнесът не абдикира, а доказва с действията си какво може да се направи,
за да се постигне промяна, която да служи на обществото като цяло, заявиха от българската организация.
Източник снимка: Фондация "Лъчезар Цоцорков" 

УниКредит Булбанк обяви тазгодишните победители в програмата "Call for Europe: В подкрепа на детството". Те
ще си разпределят общо 40 000 евро, предоставени от фондация УниКредит.

Заглавие: Димитър Цоцорков е първият българин с отличие от Глобалния договор на ООН за принос към
устойчивото развитие
Дата: 03.06.2022 23:55
Медия: Информационен портал за неправителствените организации

Заглавие: УНИКРЕДИТ ще подкрепи 4 каузи с 40 000 евро
Дата: 03.06.2022 23:55
Медия: Информационен портал за неправителствените организации

https://www.ngobg.info/bg/news/126318-%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%8A%D1%80-%D1%86%D0%BE%D1%86%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%B5-%D0%BF%D1%8A%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%8F%D1%82-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD-%D1%81-%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D1%82-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2.html
https://www.ngobg.info/bg/news/126321-%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82-%D1%89%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B8-4-%D0%BA%D0%B0%D1%83%D0%B7%D0%B8-%D1%81-40-000-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE.html


Каузите бяха избрани от жури в състав: председател: Цветанка Минчева, Главен изпълнителен директор
(УниКредит Булбанк), Красимира Величкова (Български дарителски форум), Мария Брестничка (Национална
мрежа за децата), Анна Адамова (Български център за нестопанско право), Екатерина Анчева (УниКредит
Булбанк), Диляна Стоянова(УниКредит Булбанк).

Организациите, чиито проекти спечелиха финансиране, са:
"Изкуството – път за промяна на момичетата в конфликт със закона", Сдружение "Плевенски Обществен Фонд –
Читалища";
"Екогерои", Клуб на НСО – Търговище;
"Готови за света", Международна награда на херцога на Единбург – България;
"Eко-сръчковци – бъдещето е в нашите ръце", Сдружение "Ротари Клуб Варна".
През първите две години на програмата са подадени над 150 проекта. Фондация УниКредит инвестира 150,000 лв.
и подкрепи 11 организации, които активно работят с деца: "Да пораснеш е мисия 1" на Фондация "Агапедия",
Селективна училищна Програма за превенция на маладаптивни поведения" на Център за хуманни политики,
"Приятели на децата" на Асоциация "Първи юни", "Училище за моите финанси" на фондация "Подарете книга",
Love Guide Mobile App на Фондация "Лърн", "Когато родителите се разделят: как да подкрепим детето по най-
добрия начин" на Асоциация "Родители", "Малки истории за големи хора" на Лятна START академия 2020, "Като в
приказките" на Фондация "Джендър Алтернативи", "Забавно е, лесно е" на СНЦ Морски клуб "Приятели на морето",
"С катерачески умения към нови постижения" на Фондация "Конкордия България", "Мога сам" на Сдружение "Дете
и пространство". 

Д-р Милен Врабевски и Фондация Българска Памет ще поемат разходите по възстановяването на културния
център "Иван Михайлов" в Битоля след като вчера средището на българщината в западната ни съседка бе
опожарено, съобщиха от фондацията.

За щастие няма пострадали след вандалския акт, но са нанесени материални щети по фасадата на културния
център, който бе открит преди близо два месеца с тържествена церемония отново с финансовата помощ на д-р
Врабевски.

Екипът на Фондация Българска Памет осъжда строго този акт на агресия и настоява за навременни действия на
съответните институции за намирането на виновниците за вандализма.

Д-р Врабевски е основният спомоществувател на културен център "Иван Михайлов". Основателят на Фондация
Българска Памет от дълги години подкрепя финансово дейността на центъра и до този момент е направил
множество дарения към организацията, част от които са преотстъпване на лек автомобил за нуждите на екипа,
покриване на месечните разходи на организацията и закупуване на голяма част от оборудването.

"Разочаровани сме от тази вандалска проява. След нея няма как да кажем, че в Република Северна Македония се
спазват човешките права. Въпреки всичко, културният център няма да спре работа, дори напротив –
продължаваме още по-усърдно да се борим за правата на българската общност в Македония. Искаме да
благодарим на д-р Милен Врабевски, че подкрепя нашата дейност от толкова време и за пореден път изяви
желание да ни помогне, поемайки разходите по материалните щети от палежа", сподели Георги Църномаров от
Културен център "Иван Михайлов", Битоля.

На базара ще се предлагат изделия, ръчно изработени от доброволци или от дарители

Информационна кампания и благотворителен базар в подкрепа на хората с репродуктивни проблеми организира
за осми пореден път фондация "Искам бебе", със съдействието на Община Варна. Събитието ще се проведе днес
от 10 ч. до 20 ч. на входа на Морската градина.

На базара ще се предлагат изделия, ръчно изработени от доброволци или от дарители – книги, играчки, сувенири,
декорации, картини и други.

"Нека всички заедно да сме част от доброто! Нека помогнем да се роди още едно дете в България!", призова
координаторът на "Искам бебе" за Варна Валентина Иванова. Специален проект С кои дами поддържа връзка

Заглавие: Д-р Врабевски поема възстановяването на центъра в Битоля
Дата: 05.06.2022 09:54
Медия: 24 Часа

Заглавие: "Искам бебе" организира благотворителен базар във Варна
Дата: 05.06.2022 11:03
Медия: Дарик

https://www.24chasa.bg/region/article/11742154
https://darik.bg/iskam-bebe-organizira-blagotvoritelen-bazar-vav-varna


Виктор след "Ергенът" ?

За първи път в рамките на кампанията ще бъде организиран и концерт. Той ще се проведе от 16 ч. на входа на
Морската градина. В него ще се включат таланти от Общинския детски комплекс във Варна - клуб по танци Стар
Денс, детско-юношеска академия "Спартак", танцова формация" Балкански ритми" и други.

Фондацията "Българска памет" обяви, че ще поеме разходите по възстановяването на културния център "Иван
Михайлов" в Битоля
Д-р Милен Врабевски и Фондацията "Българска памет" ще поемат разходите по възстановяването на културния
център "Иван Михайлов" в Битоля, след като вчера средището на българщината в западната ни съседка бе
опожарено. Това обявиха от фондацията в съобщение до медиите.

"За щастие, няма пострадали след вандалския акт, но са нанесени материални щети по фасадата на културния
център, който бе открит преди близо два месеца с тържествена церемония отново с финансовата помощ на д-р
Врабевски", припомнят от фондацията.

Екипът й осъжда строго този акт на агресия и настоява за навременни действия на съответните институции за
намирането на виновниците за вандализма, се посочва в съобщението.

В него се припомня, че д-р Врабевски е основният спомоществовател на културния център "Иван Михайлов".
Основателят на Фондацията "Българска памет" от дълги години подкрепя финансово дейността на Центъра и до
този момент е направил множество дарения към организацията, част от които са преотстъпване на лек автомобил
за нуждите на екипа, покриване на месечните разходи на организацията и закупуване на голяма част от
оборудването.

ПАЗАРДЖИК. Общо 188 модела в секции "NS" и "M" по корабомоделизъм, управлявани от 45 юноши и 62 мъже,
вдигнаха градуса на водата до точката на кипене в езерото на парк-остров "Свобода" в Пазарджик на проведените
от 3 до 5 юни втори кръг от Държавното първенство на федерацията и Националните ученически състезания на
МОН и Националния дворец на децата. Пазарджишките корабомоделисти ( юноши и мъже) спечелиха общо 38
медали – 10 златни, 19 сребърни и 9 бронзови на втория кръг от Държавното първенство и Националните
ученически състезания на МОН. Домакините от юношеския отбор на Модел яхт клуб – Пазарджик пък завоюва и
първото отборно място на Националното състезание в раздел III-VII клас. В секциите "NS" и "M", в езерото на парк
– остров "Свобода" в Пазарджик майсторство в корабомоделизма демонстрираха децата от цялата страна с 65
модела, а при мъжете със 123 модела.

В първото състезание, 45 деца, на възраст 3-12 клас, разпределени в 8 отбора от Пазарджик, Харманли, Русе,
Каварна, София, Габрово, Димитровград се състезаваха в две възрастови групи на Националните ученически
състезания, организирани от МОН, Националния дворец на децата-София, Фондация "Еврика" и Българската
федерация по корабомоделен спорт за класoве "М" и "NS".

В групата на малките (3-7 клас), отборът на пазарджишките състезатели от Модел яхт – клуб – Пазарджик,
съставен от Петър Симидчийски, Анастасия Бончева, Красимир Неделев, Веселин Чавдаров и Илия Иванов и
ръководен от Петко Петков, завоюва безапелационно отборното първо място. Купата за второ място отива в
София с тима на Националния дворец на децата. В индивидуалното класиране, златото е за Петър Симидчийски с
3 златни медала в класове: F4A; F3E; Eco mini mono и за Веселин Чавдаров с 1златен медал в клас: Eco Start.
Анастасия Бончева и Красимир Недеев са с по два сребърни от Националните ученически игри. Общият брой на
медалите за юношите от Държавното първенство и от Националното състезание на МОН за Петър Симидчийски,
Веселин Чавдаров, Анастасия Бончева, Красимир Неделев и Илия Иванов е 24, от тях 7 златни, 12 сребърни, 5
бронзови.

Паралелно с Националното юношеското състезание, Пазарджик бе домакин и на втория кръг от държавното

Заглавие: Д-р Врабевски и фондацията му ше поемат разходите по възстановяване на културния център в
Битоля
Дата: 05.06.2022 11:33
Медия: OFFNews
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първенство по корабомоделен спорт, в класoве "М" и "NS" и радиоуправляеми скоростни модели – класове "FRS-
ECO". Участие в него взеха 82 състезатели (юноши и мъже) от Пазарджик, Варна, Харманли, Димитровград,
София, Русе, Габрово, Каварна, Добрич. Държавното първенство се провежда под патронажа на кмета на Община
Пазарджик Тодор Попов, като корабомоделизмът е един от спортовете, който е с ежегодна общинска субсидия –
пример, който част от другите клубове в страната се надяват да въведат и в своите общини.

При мъжете, пазарджишките корабомоделисти спечелиха медали за Модел яхт клуб "Пазарджик" Димитър Марков
– 3 сребърни; Петко Петков – 1 златен и 2 бронзови; Димитър Димитров – 1 златен, 2 сребърни и 1 бронзов;
Стефан Марков – 1 сребърен и 1 бронзов; Начо Начев – 1 златен и 1 сребърен.

При юнощите: Петър Симидчийски – 5 златни, 1 сребърен и 1 бронзов; Веселин Чавдаров – 1 златен, 5 сребърни и
1 бронзов; Красимир Неделев – 3 сребърни и 2 бронзови и Анастасия Бончева – 1 златен, 3 сребърни и 1 бронзов.

Третият финален кръг от Държавното първенство по корабомоделен спорт ще се проведе в Русе от 8 до 10 юли.

(Зн)

С огромна радост споделяме крайния резултат от дарителската кампания "Да помогнем на Емилия* и нейните
седем деца", организирана в помощ на самотна майка, жертва на домашно насилие, и седемте й деца,
ползватели на социална услуга в ЦОП към Женско сдружение "Екатерина Каравелова" - Силистра.

Дарителската кампания в Платформата.бг беше част от традиционната 8-мартенска инициатива на Фондация
BCause и Американската търговска камара в България "8 женски каузи за 8 март", която помага на организации,
работещи с жени и деца, преживели насилие да проведат успешни дарителски кампании.

"Със събраните средства от дарителската кампания в размер на 4000 лв успяхме да закупим и осигурим три
разтегателни дивана, спален комплект - спалня, матрак, скрин, гардероб, нощни шкафчета, телевизор, хладилник с
фризер, комбинирана готварска печка, комплекти с олекотени завивки и чаршафи, възглавници, хавлии, тапети,
боя, консумативи." – споделят от сдружението.

"Неописуемо беше преживяването да наблюдаваме радостта и признателността в очите на децата и майката!
Сълзите от радост и щастие, радостните възгласи: " Мамо, мамо, виж и завивки си имаме", "Да, да, да! Имаме си и
телевизор! Уау, колко е голям и хубав", "Мамо, мамо виж, хладилника! Вече си имаме хладилник! Еха-а-а и нова
печка с фурна за мама!"

"Оле-е-е, имаме си легла и спалня!," Ама и гардероб ли?! Наистина ли?! Всичко това наистина ли е за нас??? Наше
ли е вече???", "Не мога да повярвам, че ми се случва, ще ме ощипеш ли?".

Искрено се надяваме да усетите емоцията, която преживяхме заедно с децата и майка им! С общи усилия тези
деца ще съхранят своята вяра в доброто, за да я предават на всички около себе си, за да се случват в живота ни
малко, но реални чудеса! С огромни благодарности към Вас дарители, взели участие в благородната инициатива
за подобряване условията на живот на многодетното семейство в нужда.

Нека има благоденствие за всички, с чиято помощ успяхме да променим живота на едно българско семейство към
по-добро!

* Името е променено.

BILLA България е ключов партньор на тазгодишното издание на Лятна академия "Зелено лято", организирана от
Център за обществена подкрепа "Шанс" към "SOS Детски селища България".

Веригата подкрепя реализацията на Академията чрез финансов ресурс, насочен към провеждане на дейности за
обогатяване на познанията и емоционалния свят на поне 10 деца в неравностойно положение и техните

Заглавие: Емилия и седемте й деца вече имат нормални условия за живот
Дата: 06.06.2022 15:32
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семейства.

Активностите, част от програмата, обхващат периода юни-август и са разпределени в три дни с честота един път в
месеца. Те включват посещения на исторически и културни забележителности, планински преходи с гид,
практически курс за оцеляване в планината и разнообразие от любопитни беседи. Целта на инициативата е
младежите да обогатят своите знания и умения чрез вдъхновяващи и разнообразни занимания през лятото.

"В продължение на шест години BILLA подкрепя дейностите на "SOS Детски селища България", като осигурява
финансова подкрепа за организацията и нейните центрове. За този период, веригата е инвестирала над 80 000 лв.
в насърчаване на здравословното развитие, обучението и образованието на децата и младежите, за които
организацията се грижи. Щастливи сме, че през 2022 г. продължаваме да утвърждаваме дългогодишното си
партньорство, като включваме в портфолиото от инициативи и Лятната академия, която обогатява познанията и
разширява детския мироглед", сподели Вигинтас Шапокас, изпълнителен директор на BILLA България.

Програмата на тазгодишното издание на "Зелено лято" включва посещения на връх Околчица в град Враца (2 юни),
местността "Златните мостове" в природен парк "Витоша" (1 юли) и "Пътека на здравето" в село Бистрица (5 август).

В хода на провеждане на активностите, децата ще научат повече за историческото наследство на страната ни, за
опазването на околната среда и природните ресурси, безопасното придвижване в планината и защитените
растителни и животински видове в България. Инициативата се осъществява съвместно с местни гидове и
квалифицирани специалисти в Центъра за обществена подкрепа.

Мисията на ЦОП "Шанс" на територията на Столична община е да допринесе за подобряване качеството на живот
на повече деца от уязвими социални групи, като условие за свободното и пълноценното им личностно развитие.
Центърът е част от мрежата на "SOS Детски селища България". От 2016 г. насам, BILLA подпомага дейността на
организацията чрез финансова подкрепа, ваучери за храна и предметни дарения.

Хората са златното съкровище на компанията, казва Димитър Цоцорков, председател на Надзорния съвет на
панагюрското минно дружество "Асарел-Медет", който вчера бе отличен като един от SDG (sustainable development
goals – цели за устойчиво развитие) пионерите на ООН. Независимо от новата ера на технологиите и бързия темп
на иновациите в бранша ангажираността на хората остава решаваща за успеха на бизнеса, смята той. Младите пък
са естествените носители на промяната и ще имат ключова роля за развитието на зелената икономика,
автоматизираните технологии и устойчивите политики в бъдеще.

Малцина си представят, че в "Асарел", една от най-големите български компании от тежката индустрия, има
десетки работници с 25, 30, 35 и дори 40 години непрекъснат трудов стаж. Това разбива много митове за
непривлекателните професии в отрасъла. Всяка година доайените в компанията получават фирмени отличия по
случай Деня на миньора, а най-опитните са наставници на младите, които започват сега своето кариерно
развитие.
И ако столицата и по-големите градове са естествен магнит за новото поколение, наред с чужбина, то в по-малките
общини има други предизвикателства. Там успешният бизнес и добрата среда за живот стават критично важни, за
да се спре обезлюдяването. А бизнесът няма как да върви напред, без да инвестира в изграждането на бъдещото
си поколение "златни" кадри.

"Инвестициите ни в по-доброто образование днес ще имат най-голяма добавена стойност за страната в бъдеще",
вярва Димитър Цоцорков. Самият той олицетворява лидерство от ново поколение за екипа на компанията, а
наскоро стана първият носител на отличието на Глобалния договор на ООН за напредъка по целите за устойчиво
развитие в България. Един от фокусите на работата му е да развива образователни инициативи не само чрез
традиционните социални проекти на "Асарел-Медет", но и чрез все по-активната фамилна фондация "Лъчезар
Цоцорков".

Другият важен въпрос, който поставя наравно с образованието, е за нуждата от възпитаване на здрави ценности.
Да си почтен, трудолюбив, съпричастен и любознателен не може да бъде въпрос на поколенческа мода, смята
той. Светът действително отваря широко дигиталните си врати пред новото поколение, но зад големите
възможности за глобално обучение и достъп до знания стоят и нови капани. Затова сред инициативите на
фондация "Лъчезар Цоцорков" са серия обучения по медийна грамотност, развитие на критично мислене и
емоционална интелигентност за децата в училищна възраст.

Инициатива

Добрин, Гергана, Илия и Тодор се включиха в еко акцията "Добри и отговорни" за почистване на местността

Заглавие: "Асарел-Медет" – Златно съкровище, което израства пред очите ни
Дата: 06.06.2022 11:38
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Оборище край Панагюрище в навечерието на 146-годишнината от Априлското въстание

През юли "Асарел" ще посрещне новия випуск стажанти от своята лятна програма, която привлича студенти от 2004
година насам. Много млади хора идват на практически стаж, за да открият своето работно място в компанията.
Вече 10 години се развива и проектът "Образование за всички", който осигурява учебници и стипендии на младежи
от региона в неравностойно социално положение. Устойчив е и партньорският проект за дуално обучение по
минни специалности, който беше първият в страната, а тази година през май отчете своя четвърти випуск
абитуриенти.
През последната учебна година близо 90 са учениците, които изучават минни специалности в Професионалната
гимназия по индустриални технологии, мениджмънт и туризъм в Панагюрище. Част от тях е и "новото поколение" в
семейство Илкови от Панагюрище. Бащата Кръстю е монтьор на електронно производствено оборудване в
Инсталацията за екстракция и електролиза на катодна мед и от 11 години е в екипа на "Асарел-Медет". Двете му
дъщери – Мария и Гергана, са избрали неговия път и учат "Минна електромеханика" в професионалната гимназия
(другата им обща страст са народните танци).
Мария има отлични оценки в училище, получава отлични отзиви и от своите наставници на работното място. Като
ученичка в 12-и клас, по три дни седмично тя се обучава в обогатителна фабрика "Асарел". Харесва й да се
занимава с ремонтни дейности и споделя, че изпитва интерес, а не страх към огромните машини. "Това е "много
мое нещо", сякаш в тази професия съм самата себе си", споделя момичето, за което няма мъжка и женска работа,
а нещо, което или умееш, или не. Отличната атестация се допълва от това, че харесва екипа, разбира се с колегите
и с радост се учи от своите наставници. 19-годишното момиче е вглъбен, разумен и целеустремен човек, който има
ясен план за бъдещото си образование в Минно-геоложкия университет "Св. Иван Рилски". Предпочита задочното
обучение, защото се надява да остане на работа в компанията.

17-годишната й сестра Гергана също е част от отбор "Минна електромеханика" на сем. Илкови, но е от следващия
гимназиален випуск. Заедно с още трима съученици момичето участва в младежки обмен в Ирландия, където
открива, че младите там са също толкова увлечени по дигиталните технологии, колкото и тук.Памет

Гергана, Кръстю и Мария Илкови пред мемориален комплекс "Априлци" в Панагюрище

Как си представя себе си след 10 години? "Като успяла в това, което уча с помощта на "Асарел-Медет", отговаря
Гергана. И допълва: "Искам да бъда – и знам, че ще бъда – един упорит, трудолюбив и добър човек, който ще е
отдаден на професията и семейството си". Казва, че сега би посъветвала бъдещото си Аз да не спира да се труди и
да следва мечтите си, защото някой ден всичко се превръща в реалност.

Заедно с Гергана в дъблинското пътешествие за развитие на уменията участваха Тодор Чамов, Илия Воденичаров
и Добрин Шикеров. Всички те се включиха и във фирмената доброволческа акция за почистване на
емблематичната местност Оборище край Панагюрище. "Добри и отговорни" – това мото събра младите, които
показаха, че за новото поколение стойностните каузи носят силен заряд и на работното място, и извън него.
"Иска се много учене и работа за успех в живота", споделя Тодор, който след 10 години вижда себе си като част от
екипа на компанията. Планира да продължи обучението си в Минно-геоложкия университет. Добрин оценява, че
дуалното обучение позволява да се съчетаят теорията с практиката, което определя като безценно. От дръзката
житейска кота на своите 17 той съветва бъдещото си Аз никога да не пада духом. Същия борбен дух има и Илия,
който е изявен състезател по тенис на маса. Той се е насочил към дуалното обучение, защото така ще усвои
професия, която може да започне да работи веднага след училище. А след 10 години вижда себе си "като семеен
човек, който има хубава работа в "Асарел-Медет".

Този житейски план вече изживява Владислав Зубев, който е част от първия випуск дуални ученици, завършили
"Автотранспортна техника" през 2019 г. Той остава в компанията като автомонтьор в Централна ремонтна база и
учи задочно в Техническия университет. Като пример за вдъхновяващ лидер посочва проф. д-р Лъчезар Цоцорков,
чиято визия е променила Панагюрище. Радва се, че "благодарение на инвестициите на компанията градът
привлича все повече туристи, спортисти и работна ръка". Откроява музейната зала за Златното съкровище,
инвестициите в хотелската база, изграждането на спортната зала и на супермодерната болница. "Горд съм, че
работя в предприятие, което помага за развитието на своя град и на икономиката в общината и региона", казва 22-
годишният Владислав, който е един от примерите за "златно" момче от новото поколение.

Димитър Цоцорков отговаря на въпросите, които вълнуват най-младите в екипа на "Асарел-Медет"

Мария Илкова: Какъв искахте да станете, когато бяхте на 19?
Димитър Цоцорков: Виждах голямо бъдеще в компютърните технологии, но имах интерес също и към
мениджмънта. От малък вкъщи слушах разказите за големи проекти и си представях, че и аз ще управлявам такива
инвестиции. Никак не е случайно, че завърших и компютърни науки, и финанси.

Гергана Илкова: Какви са целите, които стоят пред компанията?
Димитър Цоцорков: Целта ни е ясна – дългосрочно устойчиво развитие, което да съчетава икономическа
ефективност, екологична грижа и социална отговорност. Заедно с вашето поколение ще работим за целите на
зелената икономика, които ще изискват повече инвестиции в геоложки проучвания и повече добив на мед. Заедно
ще градим доверие и ще трансформираме остарелите нагласи за минната индустрия, защото това е много важно
за бъдещото икономическо развитие и за ресурсната независимост на страната.

Тодор Чамов: Какви са плановете за модернизация на предприятието?



Димитър Цоцорков: Продължаваме да инвестираме в нова техника и да внедряваме модерни автоматизирани
системи от световните технологични гиганти. Участваме в международни научноизследователски проекти, защото
те имат голям потенциал за иновации. Миналата година бяхме част от X-Mine, в който се тестваха минни технологии
на бъдещето още във фазата на геоложките проучвания и сортирането на минералите. Сега се включваме в
проекта AGEMERA за проучване на европейския потенциал за критичните материали, които са много важни за
зеления преход.

Илия Воденичаров: Когато се изчерпят залежите на медна руда, какво ще стане с предприятието?
Димитър Цоцорков: Към момента хоризонтът ни за развитие е до 2040 година, като преработваме бедни медни
руди със средно съдържание на мед от 0,27%. Технологиите обаче се развиват толкова бързо, че в бъдеще ще има
ефективни начини за преработка на още по-бедни руди, което допълнително ще удължава живота на
съществуващите мини. Иначе, компанията ни има утвърдени планове и провизира значителни средства за пълна
рекултивация на минните терени, след като залежите се изчерпат.
Знаете, че някога, преди да спре производството на стария рудник "Медет", е започнало проучване на намиращото
се в близост находище "Асарел". Така е била създадена икономическа перспектива и заетост за десетилетия
напред. Сега и страната, и европейската общност изостават с новите геоложки проучвания, но вярвам, че това ще
се промени скоро заради кризата с осигуряване на суровините.

Добрин Шикеров: Кои са каузите, които са важни за самия Вас?
Димитър Цоцорков: Вярвам в кредото на баща си, че човек трябва да остави света по-добър след себе си, че
бизнесът не трябва да печели на всяка цена и е нужно да се грижи за благосъстоянието на хората, природата и
обществото. Много силно вярвам в силата на образованието като ключ към по-доброто бъдеще на България.
Заради такива каузи основахме семейната фондация "Лъчезар Цоцорков", с мисията да окрилява и да вдъхновява
хората за още добри дела.

Владислав Зубев: Какво е мнението Ви за дуалните ученици, които вече са част от компанията, и какво бихте ни
посъветвали?
Димитър Цоцорков: Радвам се за всеки, който се е доказал, останал е в компанията и вижда своето бъдеще в нея.
Много ви ценя, защото сте израснали пред очите на колегите, развили сте се рамо до рамо с тях и сте силно
свързани с екипа. Съветът ми е да вярвате в себе си, да не спирате да се учите и да давате винаги най-доброто, на
което сте способни. Да не се предавате пред трудностите и в проблемите да виждате възможност за решение, а не
пречка. Желая ви да сте здрави, да сте обичани и да бъдете щастливи по пътя към успеха, който заслужавате!

Вдъхновители

Владислав Зубев има доста български и световни лидери, които го вдъхновяват и от които се опитва да взема
нещо, да съчетае съвети и житейски практики, за да бъде по-успешен. Но любимият му български лидер
определено е покойният вече Лъчезар Цоцорков – човек, от когото наистина можеш да научиш много и да се
вдъхновиш, по думите на младежа. "Жалко, че нямах честта да го познавам лично!", казва Зубев.
Двете сестри Илкови гледат отвъд океана. По-голямата, Мария, се вдъхновява от Марк Зукърбърг – заради най-
голямата мрежа за общуване, която е създал и която свързва хората от целия свят. А по-малката, Гергана, се
възхищава на Бил Гейтс, на интелекта и познанията, които има във всички сфери.

Източник: bglobal.bg

Програмата на фондация Карол Знание "Предприемачи в науката" вече приема кандидатури за петото издание на
проекта, който ще стартира на 21 септември, съобщава списание "Българска наука".

Финалът на конкурса "Предприемач в науката", чиято награда е с парично измерение от 30 000 лв., ще се проведе
на 14 декември.

Тази година темата отново е Impact investing. За участие са поканени студенти, докторанти и млади учени, които
искат да реализират научните си разработки като бизнес проект. Обучението дава ключови знания и умения,
необходими за създаването на научен стартъп. Лектори са учени-предприемачи, лидери и мениджъри, които
формират журито на конкурса "Предприемач в науката".

След първите четири издания на формата има вече четири стартъпа, вдъхновени от програмата. Тази година ще
се засили менторското присъствие, коментира Милена Петкова, изпълнителен директор на фондация Карол
Знание. Тя добави, че за поредна година ще се включат лектори и ментори от България и чужбина.

Партньори на програмата са Софийски университет "Св. Климент Охридски", Технически университет – София,

Заглавие: Проектът "Предприемачи в науката" приема кандидатури за петото издание на конкурса
Дата: 07.06.2022 11:18
Медия: Българска телеграфна агенция
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УНСС и Минно-геоложки университет "Св. Иван Рилски".

Кандидатури се приемат до 3 септември.

/АКМ/

Чуйте Podcast новините по обяд, 7 юни 2022 г.

Какво се случи до този час?

Първият танкер с втечнен американски газ стигна до България. Ще бъде разтоварен през гръцки или турски
терминал. Междувременно премиерът Кирил Петков съобщи, че вторият танкер с газ ще пристигне на 23 юни.

Кирил Петков потвърди: няма да изпращаме оръжия на Украйна. Той припомни, че има решение на Народното
събрание и страната ни ще се придържа към него. Първите техники за ремонт вече идват у нас, допълни Петков.
Според него не бива темата за предоставяне на помощ на Украйна да се отваря през две седмици.

"Украинците, и въобще бежанците, са една пъстрота, която може да обогати нашата страна при тази демографска
криза - те идват със своя потенциал и са икономическа сила" - още от коментара на Диана Димова, председател
на фондация "Мисия Криле" ще чуете в Podcast новините.

"Ако бяхте депутат, щяхте ли да дарявате цялата си заплата за благородна кауза?". Това ви питаме днес, а до
момента повечето от отговорите в анкетата са "Не". Сред коментарите виждаме положителни, като " Да, ако имам
други доходи" и категорично против с обяснението: " Ако бях депутат, щях да правя всичко възможно да няма нужда
да си дарявам заплатата". Още от вашите мнения ще чуете в края на подкаста.

Последвайте ни в: Spotify - Google Podcasts - Anchor - Breaker - Pocket Casts - RadioPublic

Какво ни впечатли преди малко?

Британски журналист и бразилски експерт по коренните народи - и двамата получавали заплахи преди, са
изчезнали в отдалечен регион на Амазония. Това съобщиха властите и групи, защитаващи правата на коренното
население, предаде Франс прес. Няма информация за журналиста Дом Филипс и експерта Бруно Араужо Перейра
от неделя сутринта. Повече чуйте в Podcast новините.

А какво ще кажете за това?

"Ако бяхте депутат, щяхте ли да дарявате цялата си заплата за благородна кауза?" - това ви питаме днес във
връзка с публикацията на депутата Христо Петров, по-известен като Ицо Хазарта, че е дарил всички получени до
момента заплати като народен представител в размер на 40 000 лв за образованието на деца без родители,
живеещи в центрове от семеен тип у нас.

До този момент превес имат отговорите "Не". Анкетата продължава. Гласувайте и коментирайте в страницата на
подкаста. Експертен коментар по темата очаквайте във вечерния новинарски Podcast точно в 18 часа.

Зарежда се…

Искате ли да се чуе вашият глас в Podcast новините?

Ако желаете лично да споделите мнение по темата, да изпратите новина или да предложите идея, пишете ни e-
mail PodcastNews@dir.bg, като оставете име и телефон за обратна връзка. Ние четем всички отзиви.

/КРОСС/ Близо 300 тийнейджъри приеха предизвикателството на Kaufland за по-малко пластмаса в рамките на
второто издание на семинара за тийнейджъри Teen Power. Събитието събра успешни и обичани публични

Заглавие: "Мисия Криле": Бежанците могат да обогатят страната ни, искат да учат и работят
Дата: 07.06.2022 12:13
Медия: Днес Дир.бг

Заглавие: Многократна торбичка в замяна на пластмасова бутилка – близо 300 тийнейджъри приеха
предизвикателството на Kaufland
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личности, които през изминалия уикенд споделиха своите вдъхновяващи истории с млади хора между 13 и 19
години. Kaufland подкрепи форума под надслов "Бъдещето принадлежи на теб!", на който показа своята
интерактивна REset Plastic инсталация, за да ангажира тийнейджърите с каузата за борба с пластмасата за
еднократна употреба.

Инсталацията представя 360-градусовата глобална стратегия срещу пластмасата REset Plastic на Schwarz Group,
която Kaufland прилага, и нейните пет основни направления: REduce, REdesign, REcycle, REmove, REsearch. Чрез
REset Plastic инсталацията Kaufland цели да създаде по-голяма информираност сред обществото за проблема с
пластмасовото замърсяване, да насърчи потребителите да ползват по-малко пластмаса за еднократна употреба
във всекидневието си и да рециклират повече.

Близо 300 тийнейджъри видяха инсталацията по време на Teen Power 2. 0 и се запознаха с мерките, които
Kaufland предприема в борбата с пластмасата. Младите хора имаха възможност да проверят личния си
пластмасов отпечатък на годишна база и да рециклират своя пластмасов отпадък. Те рециклираха своите
пластмасови бутилки, срещу които получаваха торбичка за плодове и зеленчуци за многократна употреба. Близо
170 гости тестваха своя личен пластмасов отпечатък, за да разберат дали той е умерен, минимален или нулев.

Teen Power 2. 0 се състоя в три тематични модула – "По пътя към мечтите", "Талантът като възможност и
ограничение" и "Животът извън зоната на комфорт". Във всеки от тях младите хора имаха възможност да се
срещнат с вдъхновяващи лектори, да чуят техните истории и да научат повече за техните каузи. На сцената на
събитието бяха продуцентът Маги Халваджиян, европейският рекордьор по кайтсърф Никола Абаджиев - Коки,
сноубордистът Радо Янков, създателят на Usha.se Дарин Маджаров и други. Със специално видео послание в
Teen Power 2. 0 се включи и актрисата Мария Бакалова. Освен срещите с популярни личности, младежите се
запознаха и с различни каузи и образователни програми на партньорските щандове на събитието. Организатори
на Teen Power са Образователна група "Светлина" и фондация "Бъдеще в Светлина".

Средствата ще бъдат дарени в подкрепа на дейностите на две социалнозначими каузи

В десетото издание на благотворителното щафетно бягане Postbank Business Run 2022 се включиха рекордните
309 отбора, съставени от близо 1240 участници от компании в различни бизнес сектори. Събитието, което се
проведе на територията на Бизнес Парк София, се организира от спортен клуб "Бегач" с водещата подкрепа на
Пощенска банка. Като част от инициативата се проведе и състезанието Kids Run, извършващо се от
сертифицирани треньори по програмата на IAAF – Kid's Athletics, в което се включиха 50 деца на възраст от 4 до 16
г. В традиционната надпревара сред изпълнителни директори CEO Dash взеха участие 10 мениджъри от различни
компании.

Както всяка година и това издание на най-големия тиймбилдинг в България Postbank Business Run 2022 се
реализира в подкрепа на две социалнозначими каузи. Средствата в размер на над 10 000 лева ще подпомогнат
проекта "Дневен център – място за игри, мечти и развитие" на Фондация "За нашите деца", насочен към деца със
специфични потребности и събитието "Пара Киада" на Сдружение Спортен клуб "Шарк", което предоставя спорт за
деца с увреждания, гръбначни изкривявания и наднормено тегло.

Победител в щафетата бе отборът SAP Top Team от компанията SAP с време от 55:49 минути. На второ място с
общо време от 1:00:39 е отбор Traditional Thursday на компанията VMware. Третото място зае отборът DSK Running
team с време от 1:02:36. Призът за "Най-бърз женски отбор" бе присъден на дамския отбор SAP Tech Girls с време
1:18:25. Второто място при тях е за отбора VMware Scrambled Legs, a третото за отбор "Единствените оцелели" от
компанията DSKBank. В състезанието за изпълнителни директори и висши мениджъри CEO Dash най-бърз сред
мъжете бе Йордан Гинев от компанията DigitAll, който измина разстоянието от 1 километър за 02:56 минути, а
сред дамите – Марина Тодорова от "Експат Капитал" АД с време 03:34.

Най-добрият отбор на Пощенска банка ("Най-добрите") се представи отлично, като зае 14-то място с общо време
от 1:08:42. Финансовата институция се включи в състезанието с общо 20 отбора.

Postbank Business Run има за цел да привлече вниманието на хората към здравословния начин на живот и да
провокира желанието им за победа чрез екипна работа и сътрудничество в името на благородна кауза.

Снимки от събитието може да разгледате тук (фото кредит: KrisoK Photography). Цялата информация за Postbank
Business Run 2022 е достъпна на: https://sofia.businessrun.bg/

Заглавие: Над 10 000 лева бяха събрани по време на Postbank Business Run 2022
Дата: 07.06.2022 17:07
Медия: Dnes.bg

Заглавие: Националните програми за образованието имат нужда от сериозно подобрение

https://www.dnes.bg/pr/2022/06/07/nad-10-000-leva-biaha-sybrani-po-vreme-na-postbank-business-run-2022.532653
https://www.dnevnik.bg/analizi/2022/06/07/4354860_nacionalnite_programi_za_obrazovanieto_imat_nujda_ot/


"Дневник" препубликува от страницата на Националната мрежа за децата становище, подкрепено от
неправителствените организации: Фондация "Заедно в час", сдружение Национална мрежа за децата, фондация
"Приложни изследвания и комуникации", център за междуетнически диалог и толерантност "Амалипе", сдружение
"Образование без раници", сдружение "Център за творческо обучение", сдружение "Образование България 2030",
фондация "Тръст за социална алтернатива", фондация "Телерик Академия", Асоциация "Родители".

Това становище и свързаните препоръки са изготвени съвместно от група неправителствени организации с
дългогодишен опит в сферата на политиките и работата на терен по темите на предучилищното и училищното
образование. Те целят да бъдат внесени подобрения в проектите на национални програми на Министерството на
образованието и науката за 2022 г. Коментарите и предложенията за промени се отнасят до всички проекти на
национални програми, касаещи предучилищното и училищното образование.

"Приветстваме усилията на Министерството на образованието и науката да инвестира средства за подобрение на
качеството на образованието отвъд тези по стандарти за издръжка на дейностите по възпитание и обучение на
децата и учениците, подпомагане на равния достъп и подкрепа за личностно развитие, развитие на детските
градини, училищата и центровете за подкрепа на личностно развитие. За да бъдат наистина ефективни обаче,
националните програми имат нужда от сериозно подобрение в няколко посоки.

Залагане на ясни критерии за успеха на програмите

Проектите на национални програми за 2022 г. предвиждат мерки и дейности, които биха могли да повишат
качеството на образование в България. Резултатите от тях обаче могат да бъдат видени, анализирани и да станат
база за последващи политики, само ако са предвидени инструменти за измерването им.

Проектите на национални програми предвиждат като индикатори за постигане на целите единствено формални
критерии като брой участвали ученици, брой разработени обучителни ресурси и др. Тези измерители далеч не са
достатъчни, за да се разбере ефектът от дейностите по програмите. Формалното количествено изброяване не
показва с какво дейностите са допринесли за личностното развитие и за постиженията на учениците и не дава
информация кои дейности са били полезни за образователната система и трябва да се продължат като политики
и занапред.

За да има възможност за повече яснота относно ефекта от националните програми, предлагаме включването на
детайлни измерители за успех. Сред тях могат да бъдат показатели като:

процент ученици, подобрили представянето си в областите "академично представяне" и "развиване на ключови
компетентности и умения за живот и работа през XXI век", след включване в дейности по програмите (това
предполага разработване на инструментариум за измерване на тези умения преди и след включването в
програмите);сравнение на статистически коректно избрана извадка ученици, включени в програмите, и контролни
групи от техни връстници, които не участват в дейности по програмите, по критерии като "посещаемост на учебни
часове", "академичен напредък", "развиване на ключови компетентности и умения за живот и работа през XXI век";
процент ученици, при които се наблюдава намаляване на отсъствията от училище, след включване в дейностите по
програмите; процент отпаднали ученици в училището преди и след включването в програмите;процент учители,
преминали през квалификация за прилагане на цялостен и мултидисциплинарен компетентностен
подход;процент училища, приели методически планове за ориентиране на обучението около цялостно, системно,
поетапно, екипно и мултидисциплинарно изграждане на ключовите компетентности на учениците. 
Обособяване на национална програма за преодоляване на последиците от пандемията от COVID-19

Представените за обществено обсъждане проекти на национални програми не дават ясен знак, че
Министерството на образованието и науката концентрира усилия и средства в някои от най-неотложните
проблеми на българските ученици и учители. Такъв проблем са последиците от пандемията от COVID-19 за
образованието и пропуските в знанията и уменията на учениците, причинени от обучението от разстояние в
електронна среда (ОРЕС). Заложени са не малко средства за социализация между учениците, което безспорно е
важно, но само то няма как да подобри постиженията на децата и младежите, чиито резултати и преди
дистанционното обучение бяха много под средните за ЕС.

В изследване на Института за изследвания в образованието по поръчка на МОН, направено за анализа на МОН
"Обучение от разстояние в електронна среда 2020-2021: последствия и поглед напред", публикуван през юли 2021
г., 40% от учителите и 60% от директорите споделят, че знанията на учениците са се влошили вследствие на
обучението от разстояние, като над една трета от тях виждат понижение и в академичните резултати на учениците.
Анализът на МОН припомня още, че в България нивата на преждевременно отпадане от училище остават високи,
тези на функционална неграмотност също, а неравенството в постиженията на учениците се увеличава.
Документът предлага конкретни решения за справяне с тези предизвикателства, голяма част от които, за
съжаление, не са включени в проектите на национални програми.

Дефиниране на конкретните проблеми, които програмите целят да решат

Дата: 07.06.2022 17:45
Медия: Дневник



Инвестициите са ефективни тогава, когато има ясна визия какви проблеми целят да решат, както и обоснован план
за действие по различните мерки. 21-те национални програми засягат редица области от образованието - във
всяка от които има множество предизвикателства, но не става ясно нито каква е единната основа и визия, на
която почиват, нито как дейностите по програмите ще подобрят доказаните с редица изследвания слаби места в
българското образование.

Липсата на ясна основа, върху която стъпват националните програми, е необяснима на фона на редицата анализи
и мащабни изследвания, в които МОН инвестира през последните години. Освен споменатия вече доклад
"Обучение от разстояние в електронна среда 2020-2021: последици и поглед напред", поредица от анализи на
Световната банка, направени по поръчка на МОН, също дават ясна картина за състоянието на образованието в
България и чертаят обосновани пътни карти с най-подходящите политики в сферата. Препоръките от тези
документи не личи да са намерили място в проектите на национални програми.

Мотивите за приемането на програмите посочват, че проектите "са разработени в съответствие с приоритетните
области и заложените цели в Стратегическата рамка за развитие на образованието, обучението и ученето в
Република България (2021-2030)". В Стратегическа рамка, освен цели и приоритетни области, са описани и
конкретни групи мерки/ дейности, които очевидно не са взети предвид при разработването на националните
програми. Настояваме Министерството на образованието и науката да се придържа в по-голяма степен към
стратегическите документи, приети от Министерския съвет, да отрази в проектите на национални програми
мерките и дейностите, заложени в Стратегическата рамка, както и да формира индикаторите за изпълнение в
програмите на база тези мерки и дейности.

Премахване на дублирането на дейности и отчети за изпълнението на националните програми

Според Закона за предучилищното и училищното образование чрез националните програми за развитие на
образованието се реализират национални мерки и дейности, чиито цели не могат да бъдат постигнати в желаната
степен, ако се финансират в рамките на средствата за издръжка на дейностите по възпитание и обучение на
децата и учениците, подпомагане на равния достъп и подкрепа за личностно развитие, както и за развитие на
детските градини, училищата и центровете за подкрепа на личностно развитие.

Въпреки че в нормативната уредба няма ясно определение кои мерки и дейности остават извън обхвата на
издръжката за обучение, подпомагането на равния достъп и развитието на образователните институции, всяка
година с решение на правителството се отпускат десетки милиони за национални програми. Някои от тях обаче
дублират дейности на държавните институции, записани в устройствените им правилници.

За образованието. Ареопагитика С код Dnevnik10 получавате поне 10% отстъпка Купете

Например целта на Националната програма "Система за национално стандартизирано външно оценяване", за
която по проект за календарната 2022 г. са предвидени 6.840 млн. лв., е осигуряването на условия за
провеждането на задължителното оценяване на знанията и уменията на учениците в края на всеки
образователен етап чрез национални стандартизирани тестове. Дейностите по съдържателното осигуряване на
изпитните материали, дейностите по организирането и координирането на национално външно оценяване и на
държавните зрелостни изпити са задължение на дирекции от Министерството на образованието и науката, на
регионалните управления на образованието и на Центъра за оценяване в предучилищното и училищното
образование.

В същото време в отчета на националните програми за 2020 г. сред резултатите от изпълнението на програмата
са: зрелостниците, успешно положили ДЗИ, са придобили средно образование; приложена е ефективна и
обективна система за контрол и оценка на качеството на постигнатите в образователния процес резултати в края
на основната и на гимназиалната степен; анализирани са резултатите от всяко НВО и от всеки ДЗИ на училищно,
на регионално и на национално равнище с цел идентифициране на областите, които се нуждаят от подобрение,
както и за планиране на необходимата подкрепа, която ще доведе до повишаване на резултатите на учениците.

По отношение на броя на зрелостниците, придобили средно образование, следва да се отбележи, че данните на
МОН и на НСИ се разминават, от друга страна, повишаването дела на завършилите средно образование е
стратегическа цел, която следва да е резултат на целенасочена държавна политика, а не на една национална
програма. Не е ясно въз основа на какви индикатори се отчита, че е приложена ефективна и обективна система за
контрол и оценка на качеството на резултатите от образователния процес.

Формален е и резултатът, че е направен анализ на училищно, регионално и национално равнище, тъй като дори и
да има такива анализи, те не са публични - особено на национално ниво - и не са обсъждани със заинтересовани
страни. Ако бяха изпълнени мерки за повишаване на качеството, резултатите на учениците ще се повишават, а
няма да намаляват. В отчета за 2020 г. пише още, че заради COVID-19 кризата през учебната 2019/2020 г. са
отменени и не са проведени изпитите от националното външно оценяване за IV и X клас, което на практика
означава, че голяма част от дейностите по програмата не са изпълнени. Въпреки това са усвоени над 5.118 млн. от
общо предвидени 7 млн. лв.

Обръщаме внимание също, че към 20 април 2022 г. Министерството на образованието и науката все още не е
публикувало отчета за изпълнението на Националните програми за развитие на образованието за 2021 г., което е



в нарушение на решенията на МС, с които са одобрени.

На 8-ми юни 2022 г. стартира поредното шесто издание на най-голямата европейска инициатива за дигитално
образование за деца и младежи – "Запознайте се и програмирайте". Инициативата финансира идеи за събития по
програмиране, които насърчават интереса и достъпа до дигитални умения сред младите европейски граждани.

До 14 септември 2022, когато е крайният срок на конкурса, граждански организации от цялата страна могат да
представят своите идеи за интересни събития по програмиране и дигитални умения, насочени към деца и
младежи на възраст от 8 до 24 години. Всяка одобрена идея ще получи финансиране в размер до 580 лева.

Всяко финансирано събитие трябва да е безплатно за участниците му и да бъде проведено в периода 1-ви
септември - 31-ви октомври. Една организация може да получи финансиране и съответно да реализира повече от
едно събитие.

Тази година участниците могат сами да изберат формата на провеждане – онлайн или на живо. Повече
информация за конкурса и как да кандидатствате, ще намерите тук.

Защо тази инициатива е важна?

Доклад, публикуван от Европейската комисия, разкрива, че 9 от 10 работни места в близкото бъдеще ще изискват
дигитални умения. Поради това е жизненоважно младите хора да бъдат дигитално грамотни, за да могат да се
възползват от възможности за работа и съответно кариерно развитие.

Стартирана през 2017 г. от основателите - технологичната компания SAP, немската неправителствена
организация Haus des Stiftens gGmbH и партньорските организации от мрежата на TechSoup Европа, "Запознайте
се и програмирайте" предизвиква интерес към дигиталното обучение на деца и младежи чрез серия от забавни и
интерактивни семинари. Повишаването на дигиталните знания на всички нива спомага за увеличаване на растежа
и иновациите, и изгражда по-справедливо, по-сплотено, устойчиво и приобщаващо общество. В България
организатор на инициативата е Фондация "Работилница за граждански инициативи", като българския партньор на
TechSoup Европа. За своите пет издания в България са финансирани 363 събития.

Повече информация за конкурса ще намерите тук.

Приключи кандидатстването в деветото издание на ПРОМЯНАТА – най-голямата социално отговорна инициатива
на Нова Броудкастинг Груп, която се осъществява в партньорство с фондация Reach for Change България. От 19
април до 7 юни социални предприемачи от цялата страна имаха възможност да кандидатстват с проекти,
насочени към позитивната промяна на децата и младежите (0-24 г.) в България. 85 кандидати от над двадесет
населени места участваха в конкурса на ПРОМЯНАТА, сред които София, Пловдив, Варна, Русе, Бургас,
Благоевград, Стара Загора Ямбол, Враца, Силистра и др.

"И тази година финалистите в конкурса ще бъдат петима. ПРОМЯНАТА ще ги подкрепи чрез финансиране на обща
стойност 60 000 лв., обучения, менторска подкрепа от топ експерти, съобразени с техните нужди, рекламен пакет
на стойност 30 000 лв. и медийна подкрепа от Нова Броудкастинг Груп. Те ще получат и достъп до международната
мрежа на фондация Reach for Change. Подкрепата ще им помогне да направят решенията си наистина работещи
и по този начин да подобрят трайно живота на децата и младежите в България" – каза Красимира Василева
Хаджийска, главен оперативен директор на Нова Броудкастинг Груп.

"За последните осем години ПРОМЯНАТА е подкрепила близо 100 социални предприемачи, които от своя страна
са подобрили живота на над 200 000 деца и младежи в страната. Повече от радостни сме от резултатите, които
постигаме, но знаем, че имаме още работа. Тази година образованието се очертава като едно от най-важните
неща, които трябва да бъдат подобрени в живота на българските деца и младежи, а решенията, които са
представени, ни карат да вярваме, че сме на прав път" - споделя Димитър Димитров, изпълнителен директор на

Заглавие: Започва шестото издание на инициативата за популяризиране на дигиталните умения сред деца и
младежи - "Запознайте се и програмирайте"
Дата: 08.06.2022 12:08
Медия: Фондация "Работилница за граждански инициативи"

Заглавие: Приключи кандидатстването в деветото издание на ПРОМЯНАТА
Дата: 08.06.2022 12:03
Медия: Нова телевизия
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фондация Reach for Change България.

През следващите месеци кандидатите ще преминат през осем етапа на селекция, които включват оценка от
служители на Reach for Change и Нова Броудкастинг Груп, и експерти от неправителствения, публичния и бизнес
сектор, както и Акселератор на ПРОМЯНАТА – интензивна обучителна програма в 8 модула. Петимата най-добри
кандидати ще участват в онлайн гласуване през септември и октомври 2022 г. То ще определи тримата социални
предприемачи, които ще продължат до последния кръг от конкурса – среща с детското и възрастното жури на
ПРОМЯНАТА. Големият победител ще получи финансиране в размер на 20 000 лв., двама негови подгласници ще
спечелят по 15 000 лв., а останалите двама финалисти – по 5 000 лв.

И петимата ще станат част от Инкубатора на ПРОМЯНАТА и ще получат обучения и индивидуални консултации,
които ще им помогнат да развият своя бизнес модел и да подобрят живота на децата и младежите в България.

ПРОМЯНАТА е най-голямата социално отговорна инициатива на Нова Броудкастинг Груп, която се осъществява в
партньорство с фондация Reach for Change България. Тя цели да подобри трайно живота на децата и младежите
в България, като открива мотивирани социални предприемачи и им помага да реализират по устойчив начин
идеите си за по-доброто и сигурно бъдеще на българските деца. От 2014 г. досега ПРОМЯНАТА помогна на над 200
000 деца и младежи от цялата страна, а Нова Броудкастинг Груп инвестира над 190 000 лв. в инициативата всяка
година.

На 19 май в галерия nOva art space се състоя официална церемония по връчване на годишните награди на SOS
Детски селища България "Едно семейство".

На шестото поред събитие за отличаване на най-дългогодишните и значими партньори на организацията,
УниКредит Кънсюмър Файненсинг получи отличие и награда в категория "Най-значим корпоративен партньор през
2021 г.

В УниКредит Кънсюмър Файненсинг вярваме в социалната отговорност и в това да бъдем единни в една обща
кауза - за повече щастливи детски усмивки!

Успешното партньорство между УниКредит Кънсюмър Файненсинг и SOS Детски селища България съществува
вече 12 години, в които кампанията "Заедно сбъдваме детски мечти" всеки път доказва, че когато сме обединени
можем много повече. С всяка следваща година и множество успешни реализирани дарителски инициативи,
кампанията става все по-разпознаваема както от служителите на дружеството и неговите партньори, така и сред
неговите клиенти.

В продължение на повече от четвърт век SOS Детски селища България работи за осигуряването на здравословна
среда за развитието на деца, лишени от родителска грижа и деца в риск да загубят закрилата на своите родители.
Сдружението предлага семеен тип грижа и подкрепа на семейството и активно се застъпва за правата на децата и
младежите.

За 17-та поредна година фондация "Лале" раздаде годишните си награди на неправителствени организации за
най-добри проекти в социалната сфера. Церемонията се състоя вчера, 7 юни, в литературен клуб Перото в НДК,
град София. Проект "Шанс за всяко дете – адаптиране и прилагане на методиката "Сигурен старт" в България" на
казанлъшкото сдружение "Бъдеще за децата" получи отличие за Проект на Годината 2021.

Това е проектът благодарение, на който бе създадена Детската къща в село Горно Черковище. Той бе с
продължителност 3 години, като приключи през месец март /тази година/, и е финансиран от фондация "Лале" и
фондация "ОУК". Наградата бе връчена на Мария Гинева - изпълнителен директор на сдружение "Бъдеще за
децата", Антония Петрова - координатор на проекта, Донка Гяурова - социален сътрудник в Детската къща и
господин Антон Антонов - кмет на село Горно Черковище.

"Благодарим на фондация "Лале" за доверието, подкрепата и високата оценка на нашия труд! Благодарим на

Заглавие: УниКредит Кънсюмър Файненсинг с награда от SOS Детски селища България
Дата: 08.06.2022 12:09
Медия: УниКредит Булбанк

Заглавие: СНЦ "Бъдеще за децата" с отличие за Проект на годината
Дата: 08.06.2022 11:18
Медия: Казанлък
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Община Казанлък, без които това нямаше как да се случи! Пожелаваме си, много щастливи деца и родители да
пълнят Къщата всеки ден! Пожелаваме си още проекти, идеи и работа в подкрепа на каузата ни!", сподели екипът
на СНЦ "Бъдеще за децата".

С дарение на творчески материали и доброволчески труд най-голямата търговска верига у нас – Kaufland,
подкрепи инициативата на Сдружение "Лекари на света" за провеждането на фестивал в сливенския квартал
"Надежда". Стотици деца и младежи посетиха празничното събитие, посветено на Деня на детето, чиято програма
продължи повече от седмица. За тях имаше организирани различни арт работилници и забавления, а музикални и
циркови изпълнения оживиха улиците на квартала и зарадваха малки и големи в последните два дни на
мероприятието. На 1 юни официално беше открит и обновеният тунел, който е единствената пешеходна връзка на
"Надежда" с града. За няколко седмици артисти и доброволци пребоядисаха и изрисуваха съоръжението, дълго 62
метра и с обща площ над 600 кв. м.

Служители на Kaufland от Сливен и доверените лица на компанията също се включиха като доброволци във
фестивала и успешно влязоха в ролята на аниматори за децата от квартала. Веригата подкрепи инициативата на
"Лекари на света" още и с дарение на различни материали за центъра им в "Надежда". За децата, които го
посещават, Kaufland осигури значително количество блокчета и пособия за рисуване, канцеларски материали и
настолни игри. Центърът е едно от малкото места, в които те могат да развиват своите умения и да получат
допълнителна грижа.

Сдружение "Лекари на света" работи в сливенския квартал "Надежда" от близо две десетилетия. Освен детския
фестивал, Kaufland България подкрепи и друга тяхна инициатива. На 28 май - Световният ден за действие за
женско здраве, пред магазините на веригата в Сливен се проведе доброволческа акция за събиране на хигиенни
материали за жените, които живеят в тежки материални лишения. За да подпомогне инициативата, Kaufland
направи и дарение на материали за женско здраве от своята собствена марка bevola.

За Kaufland България: Kaufland България е лидер в сектора на търговията с годишен оборот от над 1,7
млрд. лв. и един от най-големите работодатели в страната с екип от близо 6 500 служители. През 2022 г.
компанията разполага с 61 хипермаркета в 35 града. От старта си през 2006 г. в България до днес Kaufland
се стреми да стимулира националната и регионална икономика и инфраструктурата по места с общи
инвестиции от 1,6 млрд. лв. Компанията непрекъснато развива своята политика за устойчиво развитие и
под мотото "Действията носят промяната" се ангажира с различни социални и екологични дейности – от
използването на енергийно ефективни технологии и проектирането на нови сгради с мисъл за природата,
през подкрепата на уязвими групи до намаляването на пластмасата.

Инициираната от BG4UA, съвместно с Фондация BCause, кампания за фондонабиране "НОВО НАЧАЛО за
украинските жени и деца в България" навлиза в нов етап.

Кампанията ще насочи 210 000 лева - голяма част от събраните досега средства, в подкрепа на Интеграционния
център за украински бежанци на Фондация "За доброто", която има ключова роля за разрешаването на кризата с
бежанците от Украйна още от първите дни на войната. Целта на финансирането е да обезпечи в голяма степен
функционирането на центъра за следващите шест месеца.

Някои от дейностите на центъра, който от 13 юни е с нова локация (София, ул. "Филип Кутев" 1, кв. Хладилника,
централния офис на Овeргаз Инк. АД), включват хуманитарна помощ; почасова детска грижа; съдействие за
получаване на статут за временна закрила; съдействие за достъп до правна помощ, психологическа помощ или
медицински грижи; езикови курсове; съдействие по административни въпроси (социално и здравно осигуряване,
регистрация в училище); подкрепа при настаняване и търсене на работа и други.

Дарението ще се използва основно за поддържане на квалифициран екип, който да осигури горните услуги - за
заплащане на заплати/хонорари, възнаграждения на външни услуги и материали. Досега Интеграционният център

Заглавие: Kaufland България подкрепи фестивал по случай Деня на детето в Сливен
Дата: 08.06.2022 13:05
Медия: My PR

Заглавие: "НОВО НАЧАЛО за украинските жени и деца в България" сключи партньорство с Интеграционния
център за украински бежанци на Фондация "За доброто"
Дата: 08.06.2022 14:02
Медия: BCause
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на "За доброто" е помогнал на над 10 000 украинци.

"Партньорството ни с Фондация "За доброто" е ключово за нас като организатори на НОВО НАЧАЛО, тъй като
отговаря на първоначалния замисъл на кампанията, а именно - да подпомага украинските граждани и главно
деца и майки, в адаптирането им към средата у нас", казва Елина Желева, член на Борда на кампанията.

"Точно в този момент подкрепата на "НОВО НАЧАЛО за украинските жени и деца в България" беше изключително
важна за нас, за да продължим функционирането на центъра ни за подкрепа в мащабите, които успяхме да
реализираме последните 3 месеца", каза Кремена Кунева, основател на "За доброто", в деня на сключването на
партньорството. "На ръба на всички наши възможности, без това партньорство вероятно нямаше да се справим да
предоставим целият този пакет от услуги и възможности. За нас от огромно значение е освен материална
подкрепа, да даваме на тези хора и емоционална такава. Щастиви сме, че с работата си сме изградили доверието,
необходимо за това ново партньорство и дори приятелство!", допълни тя.

"Фондация "За доброто" е с неоспорим авторитет и доказана ефективност при справянето с няколко кризи до
момента, включително в първите критични месеци на пандемията, а отделно адмирираме усилията им в
подобряване на детското здравеопазване в България с ремонт на 4 детски отделения досега", казва Макс Гурвиц,
инициатор на BG4UA.

Какво постигна "НОВО НАЧАЛО за украинските жени и деца в България" досега:

31 май 2022: Кризисният фонд на BG4UA и Фондация BCause ще осигури изхранването на 300 украинци в
държавни бази. Кампанията продължава

16 май 2022: КНСБ в Бургас получи дарение от кризисния фонд на BG4UA в помощ на бежанците от Украйна

Подкрепете каузата НОВО НАЧАЛО чрез дарение в Платформата.бг

Можете да се абонирате и за бюлетина на инициативата тук https://mailchi.mp/bg4ua/restartlife

#RestartLife

Вълнуваща и вдъхновяваща среща се проведе днес между ученици и възрастни хора в Дом "Света Петка" в
благоевградския квартал "Струмско". Тя се организира по съвместния проект "Осинови си баба и дядо" на
Регионална библиотека "Димитър Талев" - Благоевград и СУ "Иван Вазов" и предизвика много емоции и у децата,
и у пенсионерите.

Целта е учениците да запишат интересни житейски истории от живота на няколко потребители на Дома за
възрастни хора, които по-късно ще бъдат издадени в сборник.

Шестокласниците Мария, Даная, Ивелина, Ангел и Кристиян проведоха първите си разговори с тях. Притеснението
бързо бе забравено, тъй като от двете страни на масата сякаш седнаха внучета със своите баби и дядовци.

И случките от 30-те, 40-те и 50-те години на миналия век започнаха да оживяват в думите на възрастните хора.
Учениците чуха как някога техните събеседници са учили, как в училище първо са били чавдарчета, след това –
пионери, а накрая – комсомолци. Децата разбраха и какви са били любимите игри на бабите и дядовците по онова
време, толкова далечно за тях. Някога скачали на въже, играели на народна топка, на чилик, на театър, на дама.

"Много обичахме да пеем, аз живеех в района на джамията в Благоевград и ходехме често на реката. Всички
обичахме да четем. Бяхме читатели на библиотеката, надпреварвахме се кой ще прочете повече книги, баща ми бе
дарител на читалищната библиотека", върна се назад към детството си една от бабите в Дома за възрастни хора
"Света Петка".

Една от дамите от третата възраст пък се оказа, че е от София и е преживяла ужаса на бомбардировките над
столицата ни през Втората световна война.

Всички пенсионери не скриха радостта си, че внимание им оказват деца, които се интересуват от техните лични
истории. Възрастните хора бяха трогнати, че могат да споделят спомените си с толкова любознателни ученици.

Децата и възрастните им събеседници с нетърпение очакват своята следваща среща, която със сигурност няма да
е по-малко вълнуваща и вдъхновяваща от първата. За да продължат да се пишат интересните истории на
възрастните хора, които ще бъдат "облечени" в специален сборник.

Заглавие: Ученици записват житейски истории на възрастните от социален дом в Благоевград
Дата: 08.06.2022 17:05
Медия: 24 Часа
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На 8-ми юни 2022 г. стартира поредното шесто издание на най-голямата европейска инициатива за дигитално
образование за деца и младежи – "Запознайте се и програмирайте". Инициативата финансира идеи за събития по
програмиране, които насърчават интереса и достъпа до дигитални умения сред младите европейски граждани.

До 14 септември 2022, когато е крайният срок на конкурса, граждански организации от цялата страна могат да
представят своите идеи за интересни събития по програмиране и дигитални умения, насочени към деца и
младежи на възраст от 8 до 24 години. Всяка одобрена идея ще получи финансиране в размер до 580 лева.

Всяко финансирано събитие трябва да е безплатно за участниците му и да бъде проведено в периода 1-ви
септември - 31-ви октомври. Една организация може да получи финансиране и съответно да реализира повече от
едно събитие.

Тази година участниците могат сами да изберат формата на провеждане – онлайн или на живо. Повече
информация за конкурса и как да кандидатствате, ще намерите тук.

Защо тази инициатива е важна?

Доклад, публикуван от Европейската комисия, разкрива, че 9 от 10 работни места в близкото бъдеще ще изискват
дигитални умения. Поради това е жизненоважно младите хора да бъдат дигитално грамотни, за да могат да се
възползват от възможности за работа и съответно кариерно развитие.

Стартирана през 2017 г. от основателите - технологичната компания SAP, немската неправителствена
организация Haus des Stiftens gGmbH и партньорските организации от мрежата на TechSoup Европа, "Запознайте
се и програмирайте" предизвиква интерес към дигиталното обучение на деца и младежи чрез серия от забавни и
интерактивни семинари. Повишаването на дигиталните знания на всички нива спомага за увеличаване на растежа
и иновациите, и изгражда по-справедливо, по-сплотено, устойчиво и приобщаващо общество. В България
организатор на инициативата е Фондация "Работилница за граждански инициативи", като българския партньор на
TechSoup Европа. За своите пет издания в България са финансирани 363 събития.

Повече информация за конкурса ще намерите тук.

От 2014 г. досега ПРОМЯНАТА помогна на над 200 000 деца и младежи от цялата страна

Приключи кандидатстването в деветото издание на ПРОМЯНАТА – най-голямата социално отговорна инициатива
на Нова Броудкастинг Груп, която се осъществява в партньорство с фондация Reach for Change България.

От 19 април до 7 юни социални предприемачи от цялата страна имаха възможност да кандидатстват с проекти,
насочени към позитивната промяна на децата и младежите (0-24 г.) в България.

85 кандидати от над 20 населени места участваха в конкурса на ПРОМЯНАТА. Във фокуса на тазгодишните
кандидати са достъпът до качествено образование, заетост и дигитални решения.

"И тази година финалистите в конкурса ще бъдат петима. ПРОМЯНАТА ще ги подкрепи чрез финансиране на обща
стойност 60 000 лв., обучения, менторска подкрепа от топ експерти, съобразени с техните нужди, рекламен пакет
на стойност 30 000 лв. и медийна подкрепа от Нова Броудкастинг Груп. Те ще получат и достъп до международната
мрежа на фондация Reach for Change. Подкрепата ще им помогне да направят решенията си наистина работещи
и по този начин да подобрят трайно живота на децата и младежите в България" – каза Красимира Василева
Хаджийска, главен оперативен директор на Нова Броудкастинг Груп.

"За последните осем години ПРОМЯНАТА е подкрепила близо 100 социални предприемачи, които от своя страна
са подобрили живота на над 200 000 деца и младежи в страната. Повече от радостни сме от резултатите, които
постигаме, но знаем, че имаме още работа. Тази година образованието се очертава като едно от най-важните
неща, които трябва да бъдат подобрени в живота на българските деца и младежи, а решенията, които са

Заглавие: Започва шестото издание на инициативата за популяризиране на дигиталните умения сред деца и
младежи - "Запознайте се и програмирайте"
Дата: 08.06.2022 23:55
Медия: Информационен портал за неправителствените организации

Заглавие: Приключи кандидатстването в 9-то издание на ПРОМЯНАТА
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представени, ни карат да вярваме, че сме на прав път" - споделя Димитър Димитров, изпълнителен директор на
фондация Reach for Change България.

През следващите месеци кандидатите ще преминат през осем етапа на селекция. Петимата най-добри ще
участват в онлайн гласуване през септември и октомври 2022 г. То ще определи тримата социални предприемачи,
които ще продължат до последния кръг от конкурса – среща с детското и възрастното жури на ПРОМЯНАТА.
Големият победител ще получи финансиране в размер на 20 000 лв., двама негови подгласници ще спечелят по 15
000 лв., а останалите двама финалисти – по 5 000 лв.

ПРОМЯНАТА е най-голямата социално отговорна инициатива на Нова Броудкастинг Груп, която се осъществява в
партньорство с фондация Reach for Change България. Тя цели да подобри трайно живота на децата и младежите
в България, като открива мотивирани социални предприемачи и им помага да реализират по устойчив начин
идеите си за по-доброто и сигурно бъдеще на българските деца. От 2014 г. досега ПРОМЯНАТА помогна на над 200
000 деца и младежи от цялата страна, а Нова Броудкастинг Груп инвестира над 190 000 лв. в инициативата всяка
година.

Съвместната дарителска инициатива на BG4UA и Фондация BCause – "НОВО НАЧАЛО за украинските жени и деца
в България" насочва 210 000 лв. от събраните до момента средства към Интеграционния център за украински
бежанци на Фондация "За доброто". Това съобщиха от организациите.

Финансовата подкрепа ще съдейства за обособяване и поддържане на квалифициран екип, който да осигурява
навременна хуманитарна помощ, почасова детска грижа, съдействие за получаване на статут за временна
закрила, достъп до правна, психологическа и административна помощ – социално и здравно осигуряване,
регистрация в училище, медицински грижи и езикови курсове, подкрепа за настаняване и търсене на работа.

Дарението има за цел да обезпечи функционирането на Центъра през следващите шест месеца и да насърчава
по-добрите условия за живот за бежанците от Украйна, които търсят спасение от войната у нас, се посочва в
съобщението на организациите.

През последните месеци, в рамките на кампанията "НОВО НАЧАЛО" са подпомогнати близо 1300 бежанци от
войната в Украйна на територията на страната.

Над 300 000 лв. са инвестирани в посока социална интеграция, психологическа и терапевтична подкрепа, уроци по
български език, организация на образователни ателиета и спортни занимания, съобщават от организациите.

С даренията бе създаден и Кризисен фонд в размер на 80 000 лв. за предоставяне на спешна и навременна
подкрепа. Към момента, тези средства се насочват към транспортиране и настаняване на бежанците. С 45 000 лв.
от Фонда е осигурена прехраната на 360 украински граждани, настанени в шест държавни бази, до 15 юни. До
момента, благодарение на Интеграционния център на фондация "За доброто" са подкрепени над 10 000 бежанци,
се посочва още в съобщението.

BG4UA "България за Украйна" e инициатива на български предприемачи, представители на технологичната
общност и приятели на Украйна, в подкрепа на украинците, бягащи от ужаса на войната, която стартира в първия
ден от войната.

Фондация "За доброто" започва своята дейност през 2019 г. От началото на войната в Украйна, Фондацията
развива и организира инициативи в подкрепа към украинските бежанци в България, като осигурява настаняване,
медицинска и психологическа грижа, хранителни продукти и такива от първа необходимост, медикаменти.

/ВД/

Основни акценти за 2021 г.:

Заглавие: Инициативата "НОВО НАЧАЛО за украинските жени и деца в България" подпомага дейността на
Интеграционния център за украински бежанци с 210 000 лв.
Дата: 09.06.2022 14:47
Медия: Българска телеграфна агенция
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Икономическото въздействие на Системата на Кока-Кола в България се изразява в добавена стойност от
640 млн. лева
Системата генерира 1% от данъчните приходи в страната
Внася в бюджета 41 млн. лева в данъци и допринася непряко за още 237 млн. лева, което се равнява на 1/2
от държавния бюджет за култура на година или на годишните разходи за образование на около 95 000
ученици
Всеки 1 лев, изхарчен за напитки на Кока-Кола, води до 0.75 лева приходи за България
Всяко 1 работно място в Системата поддържа 4 външни работни места

Системата на Кока-Кола в България купува стоки и услуги на стойност над 131 млн. лева от местни доставчици за
2021 г., с което затвърждава подкрепата си към българската икономика. Това отчита Докладът за устойчиво
развитие за 2020-2021 г., представен от компаниите в групата днес. Икономическото ѝ въздействие през
изминалата година у нас се изразява в добавена стойност от 640 млн. лева. Извън прекия принос, всяко 1 работно
място в Системата поддържа 4 външни работни места, а всеки 1 лев, изхарчен за напитки на Кока-Кола, води до
75 стотинки приходи за България.

Групата, чийто икономически принос се равнява на 0.5% от БВП на страната за 2021 г., е успяла да изпълни
предварително част от дългосрочните си цели в сферата на устойчивото развитие, показва още Докладът. 100% от
опаковките на всички Кока-Кола продукти вече са рециклируеми, като в същото време компанията отчита
намаляване на преките въглеродни емисии с 30%, спестявайки над 90 483 тона въглеродни емисии от цялостната
си дейност в страната за 2020 г. и 2021 г. Факт е и рекордното понижение на потреблението на вода в заводите в
Костинброд и Банкя - с 16%, като компанията вече е член и на Alliance for Water Stewardship (AWS).

"Географският отпечатък на Кока-Кола Хеленик обхваща вече 29 държави и във всяка от тях ние вярваме, че
ангажимент на добрите компании е не само да предлагат отлични продукти и услуги, но и да допринасят устойчиво
за общото ни по-добро бъдеще. Радвам се, че благодарение на нашето 24/7 портфолио и усилията на всички близо
3 000 колеги в семейството на Кока-Кола в България, успяхме да се адаптираме ефективно към новата реалност и
в същото време изпълнихме поетия ангажимент да подкрепяме екипа си, нашите над 40 000 клиенти и партньори
и обществото като цяло. Постигнатите резултати ни дават стимул да поемем още по-смели ангажименти, а именно
- до 2040 г. да постигнем нетни нулеви емисии, а до 2030 г. да събираме и рециклираме 100% от опаковките, които
пускаме на пазара. Целите са амбициозни, но постижими. Неслучайно и тази година Кока-Кола ХБК бе
определена като най-устойчивата компания за напитки в Европа и е в топ 3 в света според Индекса на Дау
Джоунс", споделя Юрг Буркхалтер, изпълнителен директор на Кока-Кола ХБК България.

"За нас, както и за останалите индустрии, изминалите две години бяха изпълнени с предизвикателства.
Предизвикателства, които заедно превърнахме във възможности. Вече направихме първата значима стъпка по
изпълнението на стратегията ни за "Свят без отпадъци", а следващата ни голяма цел е до 2030 г. нашите опаковки
да са съставени от минимум 50% рециклиран материал. И тъй като знаем от опит, че в основата на прогреса стоят
иновациите, продължаваме да надграждаме устойчивите си решения. Новите ни прикрепени капачки към
бутилките с минерална вода "Банкя" вече улесняват събирането и рециклирането на цялата опаковка, а
картонената технология KeelClip на мултипак от 6 кена Кока-Кола ще спестява 2 тона опаковъчно фолио в
България годишно. Не спираме до тук - безалкохолната индустрия у нас е намалила с 15.21% калориите в
продуктите си за последните 5 години. Средно със 6.7% е по-малко захарта в 100 ml напитка в сектора. Така,
потребителите са консумирали 3 497 тона по-малко захар", каза Дора Стрезова-Николова, изпълнителен
директор на Кока-Кола България.

Принос към местната икономика за 2021 г.

Системата в България генерира и 1% от данъчните приходи на страната, като внася 41 млн. лева в данъци и
допринася непряко за още 237 млн. лева, от които 143 млн. лева са данък добавена стойност. Сумата, внесена в
държавния бюджет, се равнява на 1/2 от държавния бюджет за култура на година или на годишните разходи за
образование на около 95 000 ученици.

Зад произведените от компанията 355 милиона литра напитки стоят редица иновации, както и инфраструктурни
проекти в заводите ѝ в Костинброд и Банкя на обща стойност от 12 млн. лева.

Производство и верига на доставките

В период на безпрецедентни за икономиката трудности, продиктувани от пандемията от коронавирус, Кока-Кола
затвърждава ангажираността и усилията си с покриване и на целите си за устойчиво развитие. През 2021 г.
компанията постига намаление на общото количество отпадък от производствените си процеси с 23% спрямо
2019 г., а 48% от използваната енергия е от възобновяеми и чисти източници. Производството в завода в Банкя
разчита на 100% зелена енергия. Намалени са и въглеродните емисии на единица произведена напитка с 37%
спрямо 2019 г, като енергията, необходима за производство на 1 литър напитка, е с 10% по-малко.

Подкрепа на общностите

Екипът на Системата на Кока-Кола вярва, че основна стъпка към по-добро бъдеще е качественото образование,
развиването на потенциала на младите хора и тяхната подготовка за успешен кариерен път. Експертите в
компанията ежегодно подкрепят младежи в тяхното професионално развитие чрез специализирани уебинари,



кариерни следобеди и обучения за повишаване на личностни умения и бизнес компетенции в областите:
продажби, финанси, бизнес планиране, управление на проекти и други.

В периода 2020-2021 те са отделили стотици часове, за да повишат мотивацията, знанията и уменията на близо 10
000 младежи в рамките на програмата Youth Empowered, както и да подкрепят като доброволци редица
екологични и благотворителни инициативи.

Обучението се проведе в периода 30 май - 3 юни 2022 г. във Виена, Австрия

Симона Бондикова - директор дарителски програми и Петър Андреев - координатор във Фондация "Работилница
за граждански инициативи" /ФРГИ/ взеха участие в 3-дневно обучение по програма Еразъм +, което се проведе в
Future Learning Lab (FLL), Daumegasse 5, 1100 Виена на 31 май и на 1 и 2 юни 2022 г. Обучението беше
организирано в рамките на мрежата от организации предоставящи технологични ресурси за НПО - TechSoup
Европа и съфинансирано от програма "Еразъм+" на Европейския съюз. То беше съсредоточено върху
подобряването на програмите за обучение на възрастни и съответно върху осигуряването на по-добри програми,
платформи и материали за онлайн обучение за възрастни обучаеми от НПО. Участниците научиха и обмениха
идеи за това как да разработват и предоставят образователни дейности за неправителствения сектор с различни
нива на техническо и цифрово ноу-хау. Участниците, които представляваха организации, предоставящи онлайн
обучение, от 7 европейски държави, представиха напредъка в разработването на своите онлайн курсове,
уебинари, онлайн консултации и др. Идеята беше да се даде възможност на техните екипи за обучение да
подобрят своите обучителни програми, като включат нови ефективни и въздействащи дейности за онлайн/офлайн
обучение.

През първия ден на мобилността, участниците работиха върху картографирането на опита на партньорите в
предлагането на онлайн образование. Идентифициране на форматите, темите и инструментите за онлайн
обучение. Обсъдиха също така принципите на онлайн обучението и какво прави онлайн обучението ефективно.

Следващите два дни бяха посветени на проектирането и изпълнението на програми за онлайн обучение за
възрастни с акцент върху дизайна на инструкциите, подбора на съдържание за онлайн обучение, методологията
за локализация в онлайн обучението. Те разгледаха подробно и платформата Hive Mind за създаване на
самостоятелни курсове като казус.

Обучението беше изключително полезно за представителите на ФРГИ, тъй като те засилиха компетенциите си
като преподаватели и обучители на възрастни по отношение на онлайн и иновативни инструменти и подходи за
обучение и подобриха способността си да създават ефективни учебни програми, които насърчават активното
участие и ангажираност на възрастните обучаеми. И двамата изразяват задоволството си и увереността си, че ще
могат да определят как да подобрят методите на обучение и образователното съдържание, предлагани на НПО в
България.

За 11-ти пореден път от Фондация "Биоразнообразие" организират награди за стимулиране на опазването на
околната среда.

"Идеята ни е да се чуят активистите, кампаниите, журналистите, бизнеса - техният пример да бъде видян и да
зарази останалите", каза в ефира на предаването "Социална мрежа" на NOVA NEWS координаторът проекти
Йорданка Славова.

По думите ѝ повече хора може да поискат да последват добрия пример, когато го чуят.

Славова разказа за две момчета, ученици на 16 и на 17 години, с чиито усилия е била обявена една нова защитена
територия в Кюстендилско - долината на река Шегава.

Заглавие: Представители на ФРГИ взеха участие в обучение за мобилност "Изграждане на онлайн
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"Радваме се, че все повече млади хора биват номинирани. За съжаление битката за природата е многогодишна и
няма край. И понякога именно тази битка, това отделяне на толква много години, бива заличено за един миг",
посочи комуникационният експерт Александър Николов.

През годините наградите се развиват. Те са в 6 категории, като номинациите са онлайн и формата може да се
намери във Facebook страницата на фондацията. Тази година акцент са малките локални инциативи.

Гостите в предаването призоваха хората от малките населени места да не се притесняват да номинират своите
съграждани.

Всички новини от NOVA NEWS следете на страницата на телевизията във Facebook, както и в канала й във Vbox7.

Българска фондация Биоразнообразие, в партньорство с АЕЖ, Климатека и Фабрика за идеи, организира
еднодневна академия за журналисти "Пишем за климат". Всички желаещи да се запознаят с научните данни,
политическите действия и българската реалност по отношение на климата, могат да се включат в събитието, което
ще се проведе на 15 юни между 9:00 и 17:30 ч. в зала "Алма Алтер" на СУ "Св. Климент Охридски" като се
регистрират за участие на следния линк: https://forms.gle/6AG24BDktbAe5Zk26.
Събитието ще бъде открито от Борислав Сандов - заместник министър-председател по климатични политики и
министър на околната среда и водите и е разделено на две части - информационно-дискусионна и уъркшоп.
Участници в първата част (9:00 - 12:00 ч.) ще бъдат:

Георги Стефанов, началник на политическия кабинет на министърът на околната среда Борислав Сандов,
който ще говори за прагматичните измерения и възможните решения за България на база конкретните
географски, икономически и социални измерения на климатичните промени у нас;

д-р Христо Панчев - експерт в кабинета на Министъра на околната среда Борислав Сандов, който ще
сподели за предизвикателствата пред разбирането и комуникирането на Зелената сделка на ЕС;

Спас Узунов, еколог в Българска фондация Биоразнообразие и преподавател в ПУ "Паисий Хилендарски",
който ще даде рамка на климатичните промени в контекста на биоразнообразието, като ще отговори на
въпроса за какво ни дават опазените екосистеми, защо е нужно да продължим да ги опазваме и как човек и
биоразнообразие могат и трябва да съжителстват в симбиоза.

Йорданка Славова, Българска фондация биоразнообразие, ръководител на проект "Climate Game On" за
България;

Пламена Маринова - основател Климатека, която ще представи възможностите за контакт и комуникация с
учени, работещи по различните аспекти на темата.

Втората част (13:00 - 17:30 ч.) на събитието ще се проведе под формата на уъркшоп, на който Димитър Кенаров ще
разкаже повече за наративите, които може да създадем и практически как да комуникираме комплексни теми.
След приключването на официалната част, в неформална среда, всеки ще има възможност да разговаря с колеги,
лектори и представители на организации и институции.
Събитието е част от по-голяма инициатива, която се състои от еднодневна академия за журналисти,
финансиране на журналистически разработки и изследователска мисия в Гватемала. Цялостната програма
цели да подкрепи работата на журналистите в България в отразяването и изследването на темата за
климатичните промени, тяхното отражение върху биоразнообразието и хората, както и потенциалните решения за
смекчаването им чрез решения базирани на природата. 
Всички участници в обучението ще имат възможност да участват и в останалите два компонента като кандидатстват
за финансиране до 1000 лв. предлагайки тема - разработена и публикувана в медията, която представляват. Пет
от предложенията ще бъдат избрани за финансиране от жури, съставено от представители на АЕЖ и БФБ. Очакват
се предложения за задълбочено изследване на конкретни видове и местообитания със значение за хората в
контекста на климатичните промени (адаптация, смекчаване). Допустими са разследвания, които са пряко
свързани с унищожаването на българската природа и допълнително ограничават възможностите ѝ за адаптация
като имат осезаем краткосрочен или дългосрочен ефект върху населението (изсичане на гори - безводие,
пожароопасност; унищожаване на влажни зони и брегови местообитания; и нарушаване на водния цикъл;
унищожаване на торфища;). Допустими са и материали, които изследват въпроса за социалната справедливост
отново в контекста на климатичните промени и България. Темата "Енергетика" не попада в целите на програмата
и предложения, свързани с ВЕИ и алтернативни енергоизточници, няма да бъдат разглеждани. В зависимост
медията, в която работи конкретния журналист, форматът на публикацията може да е текстови, аудио, аудио-
визуален или изцяло визуален.
Всички участници в еднодневната академия за журналисти ще имат възможността да кандидатстват за
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изследователската мисия до Гватемала, съвместно с други 7 журналисти от Централна и Източна Европа, като
журналистите получили финансиране и журналисти, демонстрирали познание и траен интерес по темата за
природозащита, климат и социална справедливост ще се ползват с предимство. Самото пътуване ще се осъществи
през 2023, ще има за цел да запознае участниците с преките въздействия на климатичните изменения в една от
най-засегнатите страни в Централна Америка, чрез преки техни наблюдения на локалните измерения на
климатичните промени. Всички разходи по пътуване и настаняване ще бъдат покрити от проект "Climate Game On".
Събитието се организира от "Българска фондация Биоразнообразие" по проект "Game On | Don't let climate change
end the game!" в парньорство с АЕЖ и Климатека, с подкрепата на програма DEAR на Европейската комисия. 

На 7 юни, вторник, в Литературен клуб "Перото" в София се проведе публична церемония, на която бяха връчени
годишните награди "Проект на годината". Инициативата се организира от Фондация "Лале" за 17-а поредна
година. Наградите "Проект на годината" са насочени към граждански организации, чиято дейност успява по един
или друг начин да помогне на различни групи хора в България. В настоящото издание на конкурса граждански
организации, доброволци и членове на екипа на Фондация "Лале" номинираха 16 проекта, от които три бяха
отличени с голямата награда. Победителите се определят от жури, съставено от доказани професионалисти в
различни сфери, като участниците в тазгодишното жури саСнежина Петрова, известна театрална и филмова
актриса, Н. Пр. Андрея Вике, посланик на Австрия в България, и Светлозар Желев, директор на Националния
център за книгата.

Събитието бе открито от директора на Фондация "Лале" Мария Петкова, която заяви, че основна причина за
съществуването на този конкурс е дейността на голям брой организации, които се опитват да улеснят живота на
хора в затруднено положение. Директорът цитира думите на прочутия френски писател и авиатор Антоан дьо
Сент-Екзюпери "Отношенията между хората са единствената истинска ценност на света". В откриващата
си реч г-жа Петкова отговори на въпроса какъв е отличителният белег на този конкурс: "Има много конкурси в
днешно време, но ние продължаваме да говорим за този, защото това е конкурс за проект, а проектът е
нещо обективно, което може да се оцени, за разлика от това да прецениш, например, кой е най-добрият
човек или най-добрата организация. Проектът има конкретен срок, бюджет и резултати." Мария Петкова
допълни, че именно резултатите, финансовата ефективност и устойчивостта на дейностите са сред основните
критерии, които отличават заслужилите кандидатури. За нея промяната е тази, която се усеща от хората". Тя
сподели, че организаторите на конкурса очакват в реализираните проекти да има "нещо ново, нещо различно,
приложимост в много населени места и разпространяване на успешните модели".

Мария Петкова изрази своята благодарност на членовете на Управителния съвет Анна Захариева и Владимир
Кисьови и Владимир Пенков, подчертавайки, че те са много заети хора, но въпреки това успяват да се справят с
всички свои задължения във фондацията. Мария Петкова благодари и на членовете на тазгодишното жури и
покани на сценатаВладимир Кисьов и Снежина Петрова, които да обявят кой е носителят на първата награда.

Владимир Кисьов представи на аудиторията актрисата Снежина Петрова, ръководител на Департамент "Театър" в
Нов български университет, създател на сдружение "Легал арт център", посветено на проекти в областта на
изкуството, и носител на наградата на Европейския парламент "Жена на Европа" за проекта "Медея". Г-жа
Петрова вече няколко години е член на журито на "Проект на годината" на доброволни начала

"Гледайки проектите, получавам огромна доза вдъхновение и кураж. Много е трудно във времена на пандемия
и война да бъдеш социално активен и ангажиран", сподели Снежана Петрова. Тя даде съвет към всички
участници: "Да имате вяра, че всичко, което правите, има смисъл, независимо как се оценява".

Първият проект, който бе представен като победител, е "Фонд за децата на герои" наФондация "За доброто".
Снежана Петрова аргументира избора на журито, заявявайки, че проектът ги е спечелил най-вече с това, че не е
бил предварително планиран. Представителите на журито са били впечатлени от бързата реакция на "За
доброто", която успява да намери адекватен начин да подпомогне образованието на деца, чиито родители са
загубили животите си на първа линия в борбата срещу коронавируса. Фондация "За доброто" успява да осигури
стипендии на децата сираци в размер на 500 лева месечно, които ще им бъдат изплащани до навършването на
пълнолетие. Към края на 2021 г. стипендиантите на фонда са 26 деца на възраст от 3 до 17 г., а в кампанията вече
са се включили голям брой дарители и медийни партньори.

Димитрина Спирова от Фондация "За доброто" припомни, че съдбите на тези деца не трябва да бъдат
забравяни.

Втората награда на тазгодишната церемония бе връчена от члена на Управителния съвет на Фондация "Лале"
Владимир Пенков и посланика на Австрия в България Н. Пр. Андрея Вике. Владимир Пенков сподели, че "Н. Пр.
Андрея Вике е една изключително ангажирана личност с интерес в много области на човешката дейност. Тя
има и професионални изяви като певица и актриса, което със сигурност й е помогнало да направи
правилната преценка като член на журито". Г-н Пенков благодари на австрийския посланик за второто й
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участие в състава на журито и приветства нейния оптимизъм и вяра, че подобни инициативи тепърва ще се
развиват в България. "Беше доста трудно да се намери победител от тези проекти, защото всички
инициативи са много ценни", сподели в началото на изказването си Н. Пр. Андрея Вике. Тя подчерта, че
"читалищата са много важни центрове в малките населени места за провеждане на културни политики, но
за жалост те много често не разполагат с необходимите средства за планираните дейности". Посланикът
отбеляза значението на читалищата за личностното и културно развитие на децата и тяхното
самоусъвършенстване.

Именно заради това вторият победител на конкурса "Проект на годината" е проектът "Опознай себе си и предай
нататък" на Народно читалище "Фар 1930" в с. Паволче, обл. Враца. При получаването на наградата секретарят
на читалището Мария Божковска изрази благодарност към всички, които са помогнали на културната институция в
осъществяването на нейната дейност. Секретарят подчерта, че "няма детенце от това село, което да не е
минало през читалището", а една от основните мисии на институцията е да разпространи българските традиции
и обичаи до малките населени места.

"Ние искаме всички деца и хора да имат равен достъп до това, от което имат нужда и до това, от което се
интересуват ." Тези думи на члена на Управителния съвет на Фондация "Лале" Анна Захариева могат да се
отнесат както към дейността на читалището, така и към третия проект, който печели наградата "Проект на
годината". Г-жа Захариева представи последния член на журито – прочутия активист в областта на съвременната
литература и книгоиздаване Светлозар Желев – и го определи като "най-четящия човек в България". Тя подчерта,
че "той е един достоен човек, който е тук да представи достойните хора" и му благодари, че като директор
на Литературен клуб "Перото" участва и в организацията на това събитие. Светлозар Желев от своя страна
благодари на Фондация "Лале" за това, че вече 17 години насочва обществото към най-добрите проекти и практики
в България. В речта си той се фокусира върху значението, което създаването на общности би имало във
времената на ужасяващи разломи, които преживяваме през последните години. Според него събирането на хора
от различни етноси и групи в една общност е нещо, от което не само нашата страна, но и целият свят се нуждае.
Това е идеята, около която е изграден проектът "Шанс за всяко дете - адаптиране и прилагане на методиката
"Сигурен старт" в България" насдружение "Бъдеще за децата – Казанлък". В рамките на проекта са създадени
т. нар. "къщи за семействата", в които родители могат да намерят подкрепа в грижата за своите деца. Къщите са
предназначени за семейства с деца от 0 до 6-годишна възраст, като целта е и родителите, и децата да развият
своите умения и да споделят опит. Първата такава къща е създадена в казанлъшкото село Горно Черковище, като
е използвана инфраструктурата на старата детска ясла в селото. Веднъж седмично в къщата идва и пътуваща
библиотека, чрез която децата получават първи досег с книгите.

Представителите на сдружение "Бъдеще за децата - Казанлък" подчертаха, че много важна част от работата им
е осъществяването на контакт с кмета на Казанлък, като вече се работи по проект за изграждане на нови три
къщи за семействата в села до Казанлък и в ромската махала на града. Представителите на сдружението
изразиха надежда проектът да се разпространи навсякъде из България и примерът да бъде последван от други
общини.

След края на награждаването директорът на Фондация "Лале" Мария Петкова отново се качи на сцената, за да
обобщи случилото се с финални думи. "Виждате колко са различни проектите – за различна цел, с различни
хора, на различни места, но всеки предлага нещо, от което всички имат нужда. Нашата работа е да
стимулираме обмяната на практики между организациите. Благодаря на хората от Управителния съвет, на
членовете на журито, на всички, които присъстваха на това събитие и на всички други проекти, които са
били номинирани, защото това са хората, които правят света по-добър", заяви г-жа Петкова.

Изказването на Мария Петкова приключи със специални благодарности към скулптора Георги Чапкънов, който е
изработил пластиката на наградите.

"Проект на Годината" се осъществява с медийното партньорство на Информационния портал на
неправителствените организации в България и съдействието на Националния дворец на културата

Фондация"Лале" е неправителствена организация, чиято основна мисия е да насърчава социалната
отговорност в българското общество. Фондацията се стреми да стимулира сътрудничеството между
гражданското общество, бизнеса, националните и местни власти с цел подобряване качеството на живот и
възможностите за развитие на хората в България.

Снимки: Захари Захариев

-----
#стажантрепортери

Този текст е издаден в рамките на стажантската програма на НПО Портала по проект "ngobg.info:
Медията на българските граждански организации" с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани
България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за
съдържанието на документа се носи от фондация ПАЦЕП и при никакви обстоятелства не може да се
приема, че отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо
пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България." www.activecitizenfund.bg



Етнологът Анелия Милушева показа пафти, носии и шевици като модел за кукли в Къщата на София

Проектът "Истории от бабината ракла" на фондация "Ценности" и НДФ "13 века България" събра български и
украински деца в Къщата на София.

Етнологът Анелия Милушева бе донесла автентични носии на повече от век от личната си колекция, сребърни
пафти и ковани колани, истински цървули и току-що опечени питки и баници, за да усетят малчуганите старинните
български занаяти с всичките си сетива.

Чрез превода на бесарабската българка Яна и украинчетата се включиха в изучаването на българските облекла
отпреди столетие. Майките им пък установиха близка родствена връзка между нашите шевици и техните "вышивки".

Идеята на "Истории от бабината ракла" е подрастващите да се запознаят с народното творчество, играчките от
минали времена и обичаите, свързани с тях. Анелия Милушева им даде възможност да докоснат тъканите
престилки и кошули, да прекарат пръстчета по сложното везмо, да научат, че когато надиплят достатъчно чеиз
момичетата са готови за женене.

От нея децата разбраха, че на сватбата невестите получават кован колан, за да го носят като омъжени жени. На
момчетата им беше интересно да свалят маратонките, за да пробват цървулите на дядовците си.

А после започна истинската веселба, с елементи на познание и обучение. Българчета и украинчета заедно
правиха кукли с народни носии, използвайки дървени лъжици. Кроиха престилки, сгъваха пафти от хартия и
връзваха забрадки. Момчетата пък научиха как се прави топка от парцали, с която навремето са играли на
улицата.

Неусетно, без да се чувстват като в класна стая, присъстващите научиха интересни исторически факти, ценни
детайли за традиционните български носии, забавляваха се и създадоха истински приятелства.

А произведенията им най-накрая бяха подредени в обща изложба.

Дарителска кампания в Ямбол събра само за два дни необходимите средства за заминаването на отбора на
местната Природоматематическа гимназия (ПМГ) "Атанас Радев" на международно състезание по математика,
физика и информатика в Белград, съобщи за БТА директорът на училището Евгений Иванов.

На 7 юни от гимназията обявиха на фейсбук страницата си, че отборът им е единственият поканен от България, но
училището няма средства да изпрати учениците на състезанието в сръбската столица. Десетки хора са откликнали
веднага на апела. Събрани са близо 3200 лв. от необходимите общо 3840 лева. Общината ще осигури останалата
част от сумата, обясни директорът на гимназията.

"Искам да помоля хората, които от скромност са написали само едното си име, да ни се обадят, или да ни пишат
във фейсбук страницата. Необходими са трите им имена, тъй като искаме да им връчим актовете за дарения и да
ги впишем в дарителската книга, за да останат в историята на гимназията", каза още Евгений Иванов.

Шестимата ученици от ямболската ПМГ ще се съревновават по знания със своите връстници от още седем
балкански държави - Хърватия, Босна и Херцеговина, Гърция, Република Северна Македония, Румъния, Сърбия и
Словения. Мултидисциплинарното състезание ще се проведе от 27 до 30 юни. Награждаването ще се състои в
Народната скупщина (парламентът) на Република Сърбия.

Състезанието за купата на Математическата гимназия в Белград се организира от 2013 г., с две прекъсвания
заради ковид пандемията. В предходните години учениците от ПМГ "Атанас Радев" – Ямбол, са печелили на него
множество медали, включително и купата по информатика, каза още директорът.

Заглавие: Фондация "Ценности" и НДФ "13 века България" разтвориха бабината ракла пред наши и украински
деца
Дата: 10.06.2022 00:05
Медия: Епицентър

Заглавие: Дарителска кампания в Ямбол събра за два дни пари за ученици, които да представят България на
международно състезание
Дата: 10.06.2022 09:40
Медия: Българска телеграфна агенция

http://epicenter.bg/article/Fondatsiya--Tsennosti--i-NDF--13-veka-Balgariya--raztvoriha-babinata-rakla-pred-nashi-i-ukrainski-detsa/284466/10/0
https://www.bta.bg/bg/news/bulgaria/279740-daritelska-kampaniya-v-yambol-sabra-za-dva-dni-pari-za-uchenitsi-koito-da-preds
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Обучение на тема "Медийна грамотност онлайн за възрастни хора" ще се проведе в Регионална библиотека "П. Р.
Славейков" във В. Търново. Заниманията са насрочени за 16 юни от 11 до 14 ч. и ще бъдат водени от журналиста
Павла Стефанова. Програмата е насочена към т. нар. "новодошли" в социалните мрежи възрастни хора, които
вече имат достъп до интернет през смартфон или компютър, но все още нямат развити умения за безопасно и
пълноценно използване на новите комуникационни канали, уточняват организаторите на обучението. В него са
включени следните умения – Как да се предпазим от онлайн измами; Как да разпознаваме фалшиви профили в
социалните мрежи; Как да различаваме достоверни от недостоверни източници на информация; Какви са
рисковете, свързани с нашите лични данни онлайн.
Желаещите да вземат участие е необходимо да попълнят формуляр в срок до 15 юни или да позвънят на телефон
0888 661 165.
Обучението е част от програмата "Медийна грамотност онлайн – учене през целия живот" на Коалиция за медийна
грамотност и Фондация "Лъчезар Цоцорков".
Николай ВЕНКОВ

С финансиране от Фондация "Тръст за социална алтернатива", през следващите месеци Сдружение БРТИМ ще
осигури трайна устойчивост на разработения модел за ранно обучение по български език чрез игри за децата, за
които той не е майчин.

Проектът "Равностойни и равноправни" – Фаза 2, който стартира през май 2022 г., ще се реализира за период от
15 месеца. Партньори на БРТИМ са две детски градини от Община Русе – ДГ "Червената шапчица" и ДГ "Роза". 90
деца от подготвителни групи в двете детски градини ще участват в ателиета за допълнително изучаване на
български език чрез игри, за да бъдат по-добре подготвени при постъпването си в първи клас.

Технологията за изучаване на български език чрез игри в ранна детска възраст е създадена по идея на БРТИМ
през 2017 г. и до момента е пилотирана в няколко детски градини в Област Русе. И до сега тя остава иновативна,
тъй като е насочена към ранна интервенция, лесно се възприема и прилага от педагозите, а децата, които се
обучават по нея получават трайни знания и подобряват комуникационните си умения.

Освен към децата, проектните дейности ще бъдат насочени и към широк кръг педагози от детски градини във
всички общини на Област Русе. Те ще преминат през обучения и ще участват в публични събития заедно със
заинтересованите страни за популяризиране на ползите от прилагане на педагогическата игрова технология за
ранно обучение по български език.

Проектът си поставя амбициозната цел методиката да бъде въведена като част от учебната програма във всички
детски градини в Област Русе, в които се обучават повече от 20% деца, за които българският език не е майчин.
Това ще се случи след мащабна застъпническа кампания, в която екипът на БРТИМ ще работи усилено с
вземащите решения на местно ниво.

19-то издание на Международния фестивал за късометражно кино IN THE PALACE приключи. В Двореца на
културата – Перник се прожектираха над 270 филма, от които 161 в състезателната програма. Между 31 май и 7
юни за фестивала пристигнаха филмови професионалисти от цял свят.

Заглавие: Разследващ журналист провежда обучение по медийна грамотност за възрастни хора
Дата: 10.06.2022 11:41
Медия: Янтра днес

Заглавие: Сдружение БРТИМ надгражда резултатите по проект за подобряване на езиковите умения на деца от
уязвими групи
Дата: 10.06.2022 13:51
Медия: Русе инфо

Заглавие: "Откъснати" е българското предложение за "Оскар" от IN THE PALACE
Дата: 10.06.2022 12:48
Медия: DarikNews.bg

https://www.dnesbg.com/obshtestvo/razsledvasht-zhurnalist-provezhda-obutchenie-po-mediyna-gramotnost-za-vazrastni-hora.html
https://rousse.info/%D1%81%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B1%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BC-%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8/
http://dariknews.bg/novini/obshtestvo/otkysnati-e-bylgarskoto-predlozhenie-za-oskar-ot-in-the-palace-2313556


13-членно жури оценява състезаващите се филми и проекти. Директори на 6 европейски фестивала за
късометражно кино гледаха официалната селекция и се срещнаха с представителите на филмите. 
В Оскар®-квалифициращия конкурс "Сребърна принцеса" победители са: 
НАЙ-ДОБЪР БЪЛГАРСКИ ФИЛМ – "ОТКЪСНАТИ" на режисьора Стефани Дойчинова, продуциран от Веселка
Кирякова ("Ред Карпет Филмс" ), който получава и голямата награда в размер на 10 000 лв. от фондация "Лъчезар
Цоцорков";
НАЙ-ДОБЪР ИГРАЛЕН ФИЛМ – "МОИТЕ ОЧИ" на италианския режисьор Томазо Акуароне;
НАЙ-ДОБРА АНИМАЦИЯ – "ЦИКЛИЧНОСТ" на Пабло Пойедри от Испания.
В останалите категории победители са: 
НАЙ-ДОБЪР ЕКСПЕРИМЕНАЛЕН ФИЛМ – "СТЕННО ПИАНО" на режисьорите Асма Ганем, Кристофър Марианети,
Алексия Уебстър; 
НАЙ-ДОБЪР ДОКУМЕНТАЛЕН ФИЛМ – "СВЕТА КУРВА" с режисьор Фред Маскарас; 
НАЙ-ДОБЪР СТУДЕНТСКИ АНИМАЦИОНЕН ФИЛМ – "ДРУГАТА ПОЛОВИНА" на реж. Лина Калчева;
НАЙ-ДОБЪР СТУДЕНТСКИ ИГРАЛЕН ФИЛМ – "ЦЕЛИЯТ ЖИВОТ" с режисьор Марлен Риос-Фариат;
Фондация "Лъчезар Цоцорков" връчва и награда от 10 000 лв. на българския проект "ГОРЧИВО" на режисьора
Димитър Велков с продуцент "Гарти филмс", избран за победител в питчинг сесията на IN THE PALACE. Проектът
получава и 10 000 лв. за снимачно оборудване, предоставени от FOUR ELEMENTS Production & Services, както и
5000 лв. за PR услуги от 8 PM Studio.
Освен прожекции на конкурсните категории, фестивалът IN THE PALACE показа на публиката номинирани и
наградени късометражни филми на Френската академия за кино СЕЗАР, Европейската филмова академия,
Италианския късометражен център, Нов Български университет и редица европейски фестивали. 
Тазгодишната фестивална програма на IN THE PALACE включи и редица паралелни събития - питчинг модул в два
кръга, ежедневни сесии за въпроси и отговори, дискусии с индустрията, международна интердисциплинарна
конференция на тема "Късометражният филм: теми, тенденции, възприятия", уъркшоп за заснемане на 8-
милиметрова лента. 
Международен фестивал за късометражно кино IN THE PALACE се подкрепя от подпрограма МЕДИА на програма
"Творческа Европа" на Европейската комисия, Община Перник, Фондация "Лъчезар Цоцорков", Национален фонд
"Култура", ИА "Национален филмов център" и с медийната подкрепа на NOVA. 

КОМПАНИИ И ОРГАНИЗАЦИИ ИЗВЪН БДФ -
(БРОЙ НОВИНИ: 23)

Дарение от над 40 000 хигиенни продукта получи Община Ямбол. Жестът направи роденият в Ямбол Красимир
Митев, изпълнителен директор и собственик на "Рубелла бюти".

Това не е първата подобна инициатива от страна на фирмата. Община Ямбол ще сподели дарението с всички
останали общини в област Ямбол: "Тунджа", Стралджа, Елхово и Болярово, както и с всички училища, детски
градини и институции в град Ямбол.

"Благодаря на фирма "Рубелла Бюти" за направеното дарение. Радвам се, че има хора, които помагат и мислят за
здравето на своите съграждани. Всяка подобна инициатива има не само финансова стойност – тя е признак на
загриженост, съпричастност и човечност", каза кметът на Ямбол Валентин Ревански.

БЧК предостави информация на медиите за извършените дейности в подкрепа на пострадалите от конфликта в
Украйна до 3 юни 2022 г.

Още с началото на кризата в Украйна, БЧК организира пунктове за оказване на помощ на украински граждани и
набиране на дарения в рамките на Националната кампания. След близо три месеца в непрекъснат режим на
работа доброволци и щатни служители от всички структури на БЧК в страната, продължават да предоставят
подкрепителни закуски, минерална вода, детски пюрета и храни и дрехи в пунктове и места, където е необходимо
в цялата страна, включително и дейности за подпомагане на операцията по релокиране на украински граждани.

През последните дни обстановката в страната изключително се усложни във връзка с решение на правителството

Заглавие: "Рубелла Бюти" дари над 40 000 дезинфектанта за ръце
Дата: 03.06.2022 15:27
Медия: Радио и ТВ 999

Заглавие: БЧК е изразходвал близо 2,5 млн. за бежанците. Вижте отчета на извършените дейности
Дата: 03.06.2022 17:11
Медия: БНТ Новини
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за прекратяване на плана за разселване на бежанците от Украйна на територията на цялата страна. Започна
пренасочването на украински граждани в буферни бази, държавни и общински бази, къщи за гости и хотели,
включително и такива които не са поели ангажимент по изхранване на настанените. В тази обстановка държавата
се обърна към Българският Червен кръст за оказване на съдействие.

На 30.05.2022 г. от страна на Министерския съвет беше отправено и искане за съдействие за осигуряване на
изхранването на релокирани украински граждани за периода от 01.06 до 07.06. 2022 г. За целта БЧК проведе
спешна процедура за изключително кратко време, в рамките на един ден, като договори и закупи 66 500
хранителни пакета за изхранване за период от 7 дни на 9 500 новонастанени украински граждани, считано от 1
юни 2022 г.

Финансовите средства за изхранването са в размер на 598 500,00 лв. с вкл. ДДС и са за сметка на Националната
кампания на БЧК за подпомагане на пострадалите от кризата в Украйна.

БЧК увеличи определената от Министерския съвет сумата за храна за един човек за един ден от 7 на 9 лева, което
дава по-добра възможност за по-качествено подпомагане на нуждаещите се. Продължава осигуряването на
хранителни пакети по местата за настаняване на бежанците, включително и хотели, къщи за гости и бази.

Фирмата доставчик още в рамките на първия ден от релокирането започна да предоставя съответните количества
храни. С предимство това са буферните центрове за настаняване в Елхово и Сарафово.

Поради частично разминаване с подадената ни информация се предоставя част от хранителните продукти и в
хотели, които нямат ангажимент за изхранване и не бяха посочени в предложения предварителен списък.
Ежедневно допълнително постъпват искания от Областните управители (Варна, Бургас, Велико Търново,
Кюстендил и други) за предоставяне на хранителни пакети в новопосочени центрове, извън тези посочени от
Министерският съвет.

БЧК участва активно и в оборудването на буферните центрове в Елхово и Сарафово. В изпълнение на отправено до
нас искане от Оперативно-координационната група към МС, във връзка с подготовката на буферните центрове,
БЧК на 30 и 31 май 2022 г. подготви и предостави 540 походни легла, съответно 540 възглавници, одеяла и спални
комплекти, както следва: за Военен клуб – "Варна" – 40 броя - доставени; за Военен клуб – "Русе" – 80 броя –
доставени и за за ВПД "Сарафово" – 420 броя. Оборудваните походни легла са от бедствения резерв на БЧК за
реакция при бедствия и кризи.

До момента изразходването на финансовите средства е както следва в лева:

- предоставени средства на ОблС на БЧК в страната за покриване на неотложни нужди (храни, лекарства,

памперси, фин. помощ и др) - 302 034.07

- хранителни пакети за периода – до 3 юни (90 300 броя) - 1 500 665.18

- детски храни - (20 000 броя) - 51 993.00

- хигиенни пакети (11 000 броя) - 283 008.00

- одеяла, възглавници и спални комплекти - (12 000 броя) - 298 429.00

- Транспорт и хотел за транспорт на болно дете до Германия - 14 357.39

- Транспорт, товаро-разтоварна дейност/ материали при транспорт - 19 199.45

- Финансово подпомагане на украински граждани в гр. София - 2 600.00

Към 2 юни 2022 г. общо са изразходвани - 2 472 206.09

Българският Червен кръст продължава координирано с държавата да оказва съдействие в тази кризисна
ситуация да подпомага украинските граждани потърсили убежище у нас.

Снимки: БГНЕС, БНТ

Всички в момента са насочили поглед към вицепремиера Калина Константинова и екипа й, но аз призовавам

Заглавие: Кремена Кунева, "За доброто": Здравното министерство също има вина за ситуацията с укранските
бежанци
Дата: 03.06.2022 18:29
Медия: Дневник
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хората да погледнат и към Министерството на здравеопазването, защото за голяма част от проблемите на
украинските бежанци, те също носят огромна вина", коментира в предаването "Денят с Веселин Дремджиев" по
ТВ+ Кремена Кунева, председател на Фондация "За доброто" и организатор на ситуационния център в София.
Повече за здравните проблеми на бежанците четете тук.

В началото на седмицата Калина Констанинова записа специално видеообръщението, с което обяви временно
край на програмата за разселване на бежанците, а заради острия тон и думите, които използва, тя получи много
критики. В крайна сметка в четвъртък от парламентарната трибуна Константинова се извини за думите си.

Според Кремена Кунева ефектът от това извинение е да не се повтаря тази грешка. "Трябва да използваме всяка
минута и всеки ден, за да се опитаме да интегрираме хората от Украйна правилно", подчерта тя. Според нея най-
важното, което сега трябва да се направи е спешно да се осигурят уроци по български език на всички хора от
Украйна, които искат да се интегрират и да положат усилията максимално много деца, които искат, да бъдат
записани в училища и детски градина, за да може техните родители да започнат работа.

Тя смята и, че ако се осигури достъп до адекватна здравна грижа, в държавните бази могат да останат хората от
Украйна, чието здравословно състояние (или здравословното състояние на техните близки) не позволява изобщо
да започнат работа в следващите месеци.

В последните две години и половина ние от Фондация "Четиридесет и две" с подкрепата на Фонд Активни
граждани България създадохме и развиваме младежки подкаст, наречен Канал 4 (www.channel4podcast.com), с
който целим да подпомогнем процеса по изграждането на умения за критично мислене сред младежите и да
насърчим осъзнаването им като граждани с права и отговорности в обществото.
И сега, 60 епизода след началото на инициативата, е време да потърсим съмишленици. Затова каним онези от
вас, които са стартирали вече свой подкаст проект, за да изградим заедно Мрежа от подкаст платформи за
активно гражданство. Защо има смисъл да се включите?

Предлагаме ви заедно да идентифицираме онези неща, които ни възпрепятстват да достигаме до по-
широка аудитория, да правим по-качествено съдържание и да бъдем чути;
С подкрепата на Фонд Активни граждани България сме осигурили бюджет, за да поканим експерти, които
да помогнат на всички ни, да бъдем по-добри в това, което правим;
Ще можем да обменяме идеи, съдържание, контакти и вдъхновение.
И колкото и клиширано да звучи - заедно ще можем повече.

Кой може да участва? Поканата е отправена към НПО, граждански групи без юридическа регистрация и активисти,
които вече са направили първите стъпки за стартиране на свой подкаст канал; Търсим хора с желание и
мотивация да отправят послания, които мотивират останалите към позитивна обществена промяна; Как да се
включите? Изпратете имейл до hello@channel4podcast.com, в който заявите своето желание за включване в
мрежата и дадете малко повече информация за себе си и вашия подкаст, включително линкове към публикувано
съдържание. Поканата е без краен срок, но желанието ни е в най-близко бъдеще да направим първа среща с
изявилите желание да бъдат част от мрежата. 
Тази инициатива е част от проект "Мрежа от платформи за активно гражданство", който се реализира с
финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското
икономическо пространство www.activecitizensfund.bg.

/КРОСС/ Причините за възникналото напрежение покрай преместването на украинските бежанци са няколко и
истината е някъде по средата. Много късно започна целият процес, комуникацията трябваше да започне още в
началото на май. Това каза Кремена Кунева от Фондация "За доброто" в предаването "Тази събота" по бТВ.

Според нея в хотелите е трябвало да бъдат изпратени предварително екипи, които да обяснят какво
представляват държавните бази и временните центрове и къде ще бъдат настанени те. "Може би всички усилия на
щаба бяха насочени активно в административните дейности по процеса, защото те са много. Те не само къде

Заглавие: Елате в мрежата от подкасти за активно гражданство!
Дата: 03.06.2022 23:55
Медия: Информационен портал за неправителствените организации
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живеят тези хора, а са свързани с техните документи, права, здравни права и какво ли още не", добави тя.

Според нея най-голямата грешка е в липсата на комуникация и подценяване на оперативните процеси. "За
съжаление ресурсите бяха малко. През цялото време се наблюдаваше един сериозен саботаж от една част от
управляващите на ниво местна власт и държавни институции. Нещата се случваха изключително трудно и бавно.
Целият процес се оперираше минута за минута", заяви Кунева.

Световната стартъп купа България ще избере една компания, която ще участва на Световната стартъп
купа в Сан Франциско

Световна стартъп купа България е единственият квалификационен кръг на Световната стартъп купа.
Състезанието се провежда всяка година в Сан Франциско, а тази година датите са 28 и 30 септември. Участниците
са от 45 държави.

Фондация Digital4 е носител на лиценза за провеждане на състезанието в България, разказа Преслав Бобев,
глобален директор Партньорства в Digital4, в предаването "UpDate" на Bloomberg TV Bulgaria.

"Тази година в България имаме над 50 стартъп участника. Победителят, който ще изберем, ще замине за Сан
Франциско и ще участва на финалите там. Наградата е 1 000 000 долара", каза Бобев.

"На 13 юни в Интер Експо център ще изберем най-добрия стартъп за 2022 година. Правим състезанието, за да
подкрепим компаниите в България", допълни той.

Няма ограничения от каква индустрия да бъдат компаниите, които ще се включат. Задължително условие е
компанията да бъде регистрирана в България. Ако тя е международна, трябва да има поне един представител в
екипа, който е българин, за да може също да участва.

И тази година на събитието в София ще има специален гост от Силициевата долина, сподели Бобев и допълни, че
има амбиция от догодина да направи състезанието регионално.

"На първо време ще включим Македония и Сърбия, защото там няма квалификационни състезания", каза той.

Относно предизвикателствата, пред които се изправят стартъпите в България събеседникът посочи, че достъпът
до финансиране е основен проблем.

"Дяловото финансиране е това, от което стартъпите имат нужда", отбеляза Бобев.

Целия разговор може да видите във видеото на сайта на Bloomberg TV Bulgaria.

Всички гости на предаването "UpDate" вижте тук.

Хуауей Технолоджис България и Висшето Училище по Телекомуникации и Пощи (ВУТП) подписаха меморандум за
сътрудничество, който ще даде възможност на талантливи студенти и тези с интерес в ИКТ сектора да се
възползват от стипендиантските програми на компанията. По този начин младите хора ще придобият нови умения
и ще получат нови знания, за да стартират успешна кариера в тази сфера.

" За нас е от голямо значение да имаме ползотворно сътрудничество със световен лидер в информационните и
комуникационни технологии като Хуауей. Tова ще позволи на висшето училище да се развие още повече в по-
специфични сфери, както и да обмени най-добри практики в един от най-бързо развиващите се сектори, а именно
ИКТ ", заяви проф. д-р. Миглена Темелкова, ректор на учебното заведение.

"Имаме много общо с Висшето Училище по Телекомуникации и Пощи що се отнася до информационни технологии
и дигитализация. Това е едно естествено партньорство, което ще даде възможност на студентите да получат
допълнителни практически знания и обучения. За нас е удоволствие ВУТП да бъде наш партньор", каза Тери Ли,

Заглавие: Достъпът до финансиране е основното предизвикателство пред българските стартъпи
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изпълнителен директор на Хуауей Технлоджис България.

Акцент по време на срещата бе стипендиантската програма на компанията, Huawei ICT Talents Training – Seeds
For the Future Scholarship Program, чрез която се дава възможност на талантливи ИТ студенти да се присъединят
към семейството на технологичния гигант. Тази година Хуауей планира да стартира набирането на студенти, които
имат желание да се включат в тазгодишното издание на стипендиантската програма и да получат възможност за
кариерно развитие в един от най-динамичните сектори, както и да се учат от специалистите на компанията.

По време на срещата бяха представени и технологични решения за обучение в електронна среда. Обсъдени бяха и
съвместни инициативи, които могат да поставят началото и на още бъдещи проекти между компанията и ВУТП.

"Детството не бива да боли" е кауза на сдружение Самаряни. Целта ни е да работим с деца и да направим
възможно тяхното щастливото, безгрижно детство, без страдание и болка. Това заяви в студиото на Сутрин с нас
Мария Данева от сдружението, а поводът 4 юни, който е ден за защита на децата от агресия.

"Деството не бива да боли" не е просто израз, то е кауза, казва Людмила Трифонова. Проблем е осигуряването на
лични лекари за бежанците. Доброволци поемат и тази част от помощта за украйнските граждани. Има ли
сериозни медицински проблеми

Друга услуга и важна дейност на сдружение Самаряни е подкрепа на лица жертви на домашно насилие. 18 години
съществува кризисният център. Най важно е подкрепата да минава през подкрепата на значимия за детето
възрастен. Същото важи и за украйнските деца, казва Людмила Трифонова. Сходен е паралелът между деца
страдащи от домашно насилие и деца жертви на войни. Важна е подкрепата за възрастните до тях и физическа и
психологическа.

BILLA България е ключов партньор на тазгодишното издание на Лятна академия "Зелено лято", организирана от
Център за обществена подкрепа "Шанс" към "SOS Детски селища България".

Веригата подкрепя реализацията на Академията чрез финансов ресурс, насочен към провеждане на дейности за
обогатяване на познанията и емоционалния свят на поне 10 деца в неравностойно положение и техните
семейства.

Активностите, част от програмата, обхващат периода юни-август и са разпределени в три дни с честота един път в
месеца. Те включват посещения на исторически и културни забележителности, планински преходи с гид,
практически курс за оцеляване в планината и разнообразие от любопитни беседи. Целта на инициативата е
младежите да обогатят своите знания и умения чрез вдъхновяващи и разнообразни занимания през лятото.

"В продължение на шест години BILLA подкрепя дейностите на "SOS Детски селища България", като осигурява
финансова подкрепа за организацията и нейните центрове. За този период, веригата е инвестирала над 80 000 лв.
в насърчаване на здравословното развитие, обучението и образованието на децата и младежите, за които
организацията се грижи. Щастливи сме, че през 2022 г. продължаваме да утвърждаваме дългогодишното си
партньорство, като включваме в портфолиото от инициативи и Лятната академия, която обогатява познанията и
разширява детския мироглед", сподели Вигинтас Шапокас, изпълнителен директор на BILLA България.

Програмата на тазгодишното издание на "Зелено лято" включва посещения на връх Околчица в град Враца (2 юни),
местността "Златните мостове" в природен парк "Витоша" (1 юли) и "Пътека на здравето" в село Бистрица (5 август).

В хода на провеждане на активностите, децата ще научат повече за историческото наследство на страната ни, за
опазването на околната среда и природните ресурси, безопасното придвижване в планината и защитените
растителни и животински видове в България. Инициативата се осъществява съвместно с местни гидове и
квалифицирани специалисти в Центъра за обществена подкрепа.

Мисията на ЦОП "Шанс" на територията на Столична община е да допринесе за подобряване качеството на живот
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на повече деца от уязвими социални групи, като условие за свободното и пълноценното им личностно развитие.
Центърът е част от мрежата на "SOS Детски селища България". От 2016 г. насам, BILLA подпомага дейността на
организацията чрез финансова подкрепа, ваучери за храна и предметни дарения.

Над 50 български стартъпа се борят тази година в националните стартъп финали, които ще им дадат шанс да
претендират за награда от 1 млн. $ в Съединените щати. Победителят, който ще представя страната и стартъп
общността ще стане ясен на 13 юни в рамките на конференцията Digital 4 Sofia, съобщи за Радио Варна Любомир
Атанасов, управител на фондация Digital 4. 
Всичко това ще се случи в рамките на Startup World Cup Bulgaria - единственият квалификационен кръг на Startup
World Cup. Надпреварата приключва в Сан Франциско всяка година в края на септември. Участниците са от 45
държави.

За българските претенденти няма ограничения в каква индустрия работят компаниите. Задължителното условие е
те да са регистрирани в България, а при международните, да има поне един българин в екипа си.

Възможно е догодина състезанието да стане и регионално, тъй като в съседните Северна Македония и Сърбия за
момента няма квалификационни състезания.

Тази година събитията от формата Digital 4 се провеждат в общо шест града и на практика завземат все повече
територии. Обичайният за Варна Digital 4 Varna ще е само ден - на 25 юни, а фокусът на конференцията отново
Content&SEO (съдържание и оптимизация), кaза Атанасов.

Освен увеличеният брой събития, свързани с разрастването на дигиталния бранш, от фондация Digital 4 стоят зад
организацията на конкурса за най-добрите млади дигитални маркетолози на България и мастеркласове, в които
най-добрите професионалисти разкриват тайните на продажбите, дигиталните платформи и пр. в 10 курса,
пояснява Атанасов. В световен мащаб фондацията организира дигитални конференции на 5 континента, свързани
с блокчейн, криптовалутите, киберсигурността и др.

Целият разговор с Любомир Атанасов може да чуете в звуковия файл.

Водещата българска IT компания SiteGround с отличие в категория SEE CSR Initiative of the Year от наградите
Innovation, Technology and Sourcing Awards. 48 проекта на различни компании от страната и региона се
състезаваха в 10 категории.

Организаторите от Асоциацията за иновации, бизнесуслуги и технологии (AIBEST) и Българската стартъп
асоциация (BESCO) наградиха усилията на SiteGround в сферата на социалната отговорност. Компанията
подкрепя дългосрочно проекти и инициативи, които подпомагат обществото в сферата на здравеопазването,
спорта и образованието. За последните две години SiteGround и нейните собственици са инвестирали повечето 14
млн. лева в болници, неправителствени организации и други институции от обществена значимост в страната.
Благодарение на мащабната си ангажираности инвестиции, за 2020 и 2021 г. SiteGround е носител на над 20
отличия като работодател и обществено отговорна компания в България.

"Благодаря на организаторите за това признание. Като лидер в IT сферата за нас социалната отговорност е от
особена значимост. От години инвестираме устойчиво в подкрепа на проекти и каузи, свързани с медицина,
образование и спорт, като става целим да подобрим качеството на живот и да повлияем благоприятно развитието
на цялото общество. Използвам възможността да поздравя всички други компании от екосистемата, които са тук.
Вярвам, че съвместните ни усилия ни отвеждат в правилната посока на развитие", каза Виктор Фачев, директор
"Човешки ресурси" в SiteGround.

За да надгради усилията си в подкрепа на обществото, мениджмънт екипът на SiteGround – Иво Ценов и Тенко
Николов – предстои да създаде собствена фондация. Основната мисия на дружеството ще се състои в търсенето и
реализирането на социални проекти в областта на здравето, образованието и спорта, благодарение на новите
технологии. Асоциацията за иновации, бизнес услуги и технологии (AIBEST) и Българската стартъп асоциация
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(BESCO) реализират наградите за иновации, технологии и сорсинг за шеста поредна година.

В рамките на 10 различни категории, Innovation, Technology and Sourcing 2022 Awards имат за цел да отличат и
поощрят усилията на компаниите от сектора в Югоизточна Европа, инвеститорите и местните власти за добри
практики, бизнес постижения и създаване на благоприятна бизнес среда за растеж на снабдителната и
технологична индустрия.

В Силистра подготвят Фестивал на сетивата "Дунавско преживяване", който е планиран за 25 и 26 юни, съобщиха
от местната община. Събитието се организира по идея на Асоциацията на дунавските общини "Дунав" и се
финансира от Фондация "Америка за България", по програма "Туризъм по Дунав". Основен партньор е Община
Силистра.
Фестивалът има за цел да лансира концепция за туризъм на преживяванията в Дунавски регион в България,
състояща се от четири взаимосвързани елемента - кухня, вино, приключения, култура и история. 
Фестивалът на сетивата има за цел да свърже и популяризира местните производители на стоки и оператори на
услуги, които създават туристическа стойност и развиват туристическия пазар в Дунавския регион. Ще бъдат
представени на широката общественост кулинарни, винени, приключенски и културни форми на преживявания.
Фестивалът ще бъде двудневен, на открито в Дунавския парк, със свободен вход и ще бъде организиран в
контекста на честванията на Международния ден на река Дунав – 29 юни. 
Ще бъдат изградени тематични кътове, предлагащи разнообразни активности за посетителите, които ще са
подредени като своеобразен маршрут, по който посетителите минават. В края му ще придобиват усещане за
преживяване, ангажиращо всички човешки сетива, съобщават организаторите. 

BILLA България е ключов партньор на тазгодишното издание на Лятна академия "Зелено лято", организирана от
Център за обществена подкрепа "Шанс" към "SOS Детски селища България". Веригата подкрепя реализацията на
Академията чрез финансов ресурс, насочен към провеждане на дейности за обогатяване на познанията и
емоционалния свят на поне 10 деца в неравностойно положение и техните семейства. Активностите, част от
програмата, обхващат периода юни-август и са разпределени в три дни с честота един път в месеца. Те включват
посещения на исторически и културни забележителности, планински преходи с гид, практически курс за оцеляване
в планината и разнообразие от любопитни беседи. Целта на инициативата е младежите да обогатят своите знания
и умения чрез вдъхновяващи и разнообразни занимания през лятото.

"В продължение на шест години BILLA подкрепя дейностите на "SOS Детски селища България", като осигурява
финансова подкрепа за организацията и нейните центрове. За този период, веригата е инвестирала над 80 000 лв.
в насърчаване на здравословното развитие, обучението и образованието на децата и младежите, за които
организацията се грижи. Щастливи сме, че през 2022 г. продължаваме да утвърждаваме дългогодишното си
партньорство, като включваме в портфолиото от инициативи и Лятната академия, която обогатява познанията и
разширява детския мироглед", сподели Вигинтас Шапокас, изпълнителен директор на BILLA България.

Програмата на тазгодишното издание на "Зелено лято" включва посещения на връх Околчица в град Враца (2 юни),
местността "Златните мостове" в природен парк "Витоша" (1 юли) и "Пътека на здравето" в село Бистрица (5 август).
В хода на провеждане на активностите, децата ще научат повече за историческото наследство на страната ни, за
опазването на околната среда и природните ресурси, безопасното придвижване в планината и защитените
растителни и животински видове в България. Инициативата се осъществява съвместно с местни гидове и
квалифицирани специалисти в Центъра за обществена подкрепа.

Мисията на ЦОП "Шанс" на територията на Столична община е да допринесе за подобряване качеството на живот
на повече деца от уязвими социални групи, като условие за свободното и пълноценното им личностно развитие.
Центърът е част от мрежата на "SOS Детски селища България". От 2016 г. насам, BILLA подпомага дейността на
организацията чрез финансова подкрепа, ваучери за храна и предметни дарения.
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По случай Деня на детето - 1 юни, Геотехмин ООД, с подкрепата на Елаците-Мед АД, Геострой АД и Геотрейдинг
АД, организира празници за децата на служителите от дружествата в Група ГЕОТЕХМИН. Над 350 деца се
забавляваха в два поредни дни със спектакъла "Маргаритка" в Спортен комплекс – Мирково и на територията на
сервизния център ProAuto - Етрополе. Празниците са традиция и са част от корпоративната социална отговорност
на Група ГЕОТЕХМИН.
Водещата Виктория Терзийска, по-известна като Вики от група "Мастило", поздрави децата от името на
ръководствата на дружествата - организатори и им пожела да имат най-щастливото детство, с най-добрите
приятели и най-веселите игри. "Бъдете окрилени от щастие и запазете своята любознателност. Винаги търсете
доброто! То е сред нас!", каза Вики на малчуганите. На сцената до нея излязоха Маргаритка и Бухалчо, които
забавляваха децата с песнички за полезните навици, с песнички за числата и т.н. 
След това малчуганите и техните родители се насладиха на "Сладкото шоу Галактически сладолед" – уникални
десерти, които бяха приготвени на живо пред очите им с течен азот. Част от децата пееха и танцуваха на сцената с
Маргаритка, Бухалчо и водещата. 
Дара, която изгря в шоуто X Factor, изпълни за по-големите едни от най-известните си хитове. Накрая тя се снима с
деца и родители пред специално поставена за целта стена и раздаде автографи. 
За всички деца имаше торбички с подаръци - лакомства, книжки и занимателни игри. 
Източник: balkanec.bg 

Фондация "Нана Гладуиш-Една от 8" ще посети Ямбол със своята програма "Сърдечни приятелки", за да подкрепи
дамите с диагноза рак на гърдата от града и областта. Инициативата се осъществява с подкрепата на Община
Ямбол.

Жените, които са диагностицирани с онкологичното заболяване, имат възможността да се възползват от
безплатната подкрепа, която ще им предостави екипът на "Една от 8".

На 21 юни 2022 година, вторник, 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
дами, при които болестта е прогресирала.

По време на срещата ще бъдат представени всички аспекти на живота с рак на гърдата, както и видеоклипове с
отговори на пациентски въпроси от водещи специалисти в областта на онкологията, гинекологията и
кинезитерапията. 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, предназначени за ползване след мастектомия, както и да заявят потребност от първична протеза.

Жените, които желаят да участват в срещата, трябва да се свържат с "Една от 8" на телефон: 0878 16 17 18, в
периода от 6 до 17 юни, между 10:30 часа и 16:00 часа.

Срещата с "Една от 8" в Ямбол ще се проведе от 16:00 до 18:00 часа в зала "Съвременност" на Културно-
информационен център "Безистен", пл. "Освобождение" № 1.

Свободна позиция: Програмен ръководител на Програма "Заедно напред"
Организация: Младежка фондация "Арете"- България
Срок на договора: по заместване до завръщане на титуляра
Място: София
Начало: 1 юли 2022 г.
Краен срок за кандидатстване: 22 юни 2022 г.
Младежка фондация "Арете" е организация, подпомагаща младежи с висок потенциал. Ние допринасяме за
развитието на ангажирано гражданско общество и изграждаме модели за подражание в ромската общност, които
се подкрепят помежду си за постигане на образователни, професионални и лични успехи. Нашата мисия е

Медия: Балканец

Заглавие: Фондация "Нана Гладуиш-Една от 8" ще посети Ямбол на 21 юни с програмата "Сърдечни приятелки",
за да подкрепи жените с рак на гърдата
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насочена към изграждането на устойчиви социални мрежи, които насърчават образователни занимания,
повишават културата на отговорност към обществото и насърчават наставничеството. 
Търсим своя динамичен лидер, който да допринася за изпълнението на мисията на Младежка фондация "Арете"-
България като планира, организира и изпълнява една от основните ни програми, програма "Заедно напред". 
С изпълнението на програма "Заедно напред" ние насърчаваме, овластяваме и подкрепяме ромски младежи в
гимназиална степен да продължат своето образование в университет; развиваме техния лидерски потенциал и
изграждаме култура на взаимопомощ. 
ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ:

Ръководи цялостното планиране и изпълнение на програма "Заедно напред".
Планира и организира срещи, обучения и лагери за развитие на лидерски умения; оказва подкрепа и
осигурява достъп до информация и възможности за продължаващо образование (вкл. перспективите на
STEM образованието и кариера), менторство, доброволчество.
Допринася за изграждането на устойчиви социални мрежи и култура на отговорност към общността чрез
утвърждаването и функционирането на Младежката 
Активно търси, проучва, адаптира и пилотира различни подходящи програми за работа с младежи.
Създава и поддържа партньорства с общини, бизнес лидери, образователни институции, местни НПО и
ромски организации, за да осигури ефективното изпълнение на програма "Заедно напред".
Поддържа база данни на всички преки и непреки бенефициенти на фондацията.
Събира текуща, систематична и изчерпателна база данни, обратна връзка и оценка от бенефициенти и
партньори.
Отговоря за медийното отразяване, анонсиране и маркетинг на дейности и събития на фондацията.

НЕОБХОДИМА КВАЛИФИКАЦИЯ И ИЗИСКВАНИЯ:

Висше образование в сферата на социалните дейности, хуманитарната работа или мениджмънта;
Опит в работата с младежи от уязвими групи;
Професионален опит в управлението и координацията на програми и проекти, опит и добро познаване на
неправителствения сектор е значително предимство;
Отлично владеене на български – писмено и говоримо (владеенето на английски език е предимство);
Опит във взаимодействието със заинтересовани институции, органи на държавата и социално ангажирани
партньори;
Отлични компютърни умения и работа с MS Office (Excel, Word, Outlook, PowerPoint), Google таблици, Google
drive;
Инициативност и умения за приоритизация на задачи;
Добри комуникационни умения и способност за сътрудничество с партньори и членове на общността;
Добри организационни умения и умения за работа в екип, в т.ч. лидерски умения и умения за екипна
мотивация;

Ако проявявате интерес към позицията: 
В срок до 22.06.2022 г. изпратете на имейл: info@areteyouth.org следните документи: 
1. Автобиография– моля, опишете подробно уменията, които имате и предишния си професионален опит;
2. Мотивационно писмо (в свободна форма). 
Първоначалният подбор на кандидатите ще се извърши по документи, като само одобрените ще бъдат поканени
на интервю. Личните Ви данни ще бъдат използвани само за нуждите на подбора, съгласно изискванията на ЗЗЛД. 

Прагът на поносимост на българите към насилието си остава висок, заяви директорът на фондацията "Център за
развитие на устойчиви общности" (ЦРУО) Станимира Хаджимитова по време на конференцията "Нулева
толерантност към тормоза и насилието на работното място", организирана от Центъра съвместно с Фондацията
"Фридрих Еберт".

В рамките на форума синдикати, бизнес и неправителствени организации обсъждат насилието и тормоза на
работното място.

Започнахме с домашното насилие - то е причина за насилието на улицата и в училище, а сега дойде ред да видим и
какво става на работното място, посочи Хаджимитова и допълни, че вярва в превенцията и малко по-малко - в
ефикасността на мерките след това.

За мен е странно как може човек да се чувства повече от другия чрез насилие. Трябва да се съревноваваме
според нашия интелект и знания, а не колко силна е нашата плесница, каза вицепремиерът и министър на
околната среда и водите Борислав Сандов.

Не мога да не спомена насилието, което е в Украйна в момента. Чувствам се солидарен и се надявам тази война

Заглавие: Българите остават с висока поносимост към насилието
Дата: 07.06.2022 12:13
Медия: Новините под лупа
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да спре максимално бързо, допълни Сандов. Привърженик съм повече на метода на превенция чрез
информация, диалог, срещи, медиация, ролята на работодателите, синдикатите, служителите, посочи министърът.

Създаваме законодателство в подкрепа на уязвимите групи, обект на насилие, но ни трябва и диалог в обществото
за толерантност, каза Сандов. Според него трябва да сме "с отворени очи", да не допускаме да сме свидетели или
обект на насилие и да си мълчим. По думите му, трябва да отлепим етикета, че само жените са обект на насилие.

Понятия като "тормоз" и "насилие" звучат универсално, но съм убедена, че са процеси, от които някои са по-
засегнати от други. Статистиката показва, че по полов признак има подобни различия и неравенства, каза Калина
Дренска, проектен координатор във Фондацията "Фридрих Еберт" България.

Водещата българска IT компания SiteGround с отличие в категория SEE CSR Initiative of the Year от наградите
INNOVATION, TECHNOLOGY AND SOURCING AWARDS. 48 проекта на различни компании от страната и региона се
състезаваха в 10 категории. Организаторите от Асоциацията за иновации, бизнес услуги и технологии (AIBEST) и
Българската стартъп асоциация (BESCO) наградиха усилията на SiteGround в сферата на социалната отговорност.
Компанията подкрепя дългосрочно проекти и инициативи, които подпомагат обществото в сферата на
здравеопазването, спорта и образованието.

За последните две години SiteGround и нейните собственици са инвестирали повече от 14 милиона лева в
болници, неправителствени организации и други институции от обществена значимост в страната. Благодарение на
мащабната си ангажираност и инвестиции, за 2020 и 2021 SiteGround е носител на над 20 отличия като
работодател и обществено отговорна компания в България.

"Благодаря на организаторите за това признание. Като лидер в IT сферата за нас социалната отговорност е от
особена значимост. От години инвестираме устойчиво в подкрепа на проекти и каузи, свързани с медицина,
образование и спорт, като с това целим да подобрим качеството на живот и да повлияем благоприятно развитието
на цялото общество. Използвам възможността да поздравя всички други компании от екосистемата, които са тук.
Вярвам, че съвместните ни усилия ни отвеждат в правилната посока на развитие", каза Виктор Фачев, директор
"Човешки ресурси" в SiteGround.

За да надгради усилията си в подкрепа на обществото, мениджмънт екипът на SiteGround – Иво Ценов и Тенко
Николов, предстои да създаде собствена фондация. Основната мисия на дружеството ще се състои в търсенето и
реализирането на социални проекти в областта на здравето, образованието и спорта, благодарение на новите
технологии. В момента за фондацията се търси изпълнителен директор, а желаещите да кандидатстват могат да го
направят ТУК.

Асоциацията за иновации, бизнес услуги и технологии (AIBEST) и Българската стартъп асоциация (BESCO)
реализират наградите за иновации, технологии и сорсинг за шеста поредна година. В рамките на 10 различни
категории, Innovation, Technology and Sourcing 2022 Awards имат за цел да отличат и поощрят усилията на
компаниите от сектора в Югоизточна Европа, инвеститорите и местните власти за добри практики, бизнес
постижения и създаване на благоприятна бизнес среда за растеж на снабдителната и технологична индустрия.

Компанията получи сертификата B Corp: световно признание за положително и значимо въздействие върху
околния свят
Лидерът на пазара на минерална и изворна вода в България "Девин" ЕАД публикува своя трети годишен доклад за
устойчиво развитие. Документът, издаден само в електронен вариант с отговорно отношение към изразходването
на природни ресурси, разглежда дейностите на "Девин" през 2021 г. в аспектите удовлетвореност на служителите,
опазване на околната среда и намаляване на въглеродния отпечатък от дейността, както и по отношение на
приноса към обществото и региона на град Девин. Документът е изработен по утвърдената методология на Global
Reporting Initiative (GRI) за оценка на дейностите и въздействията, свързани с устойчивото развитие.
"Девин" ЕАД вече е част от глобалното движение на B Corp компаниите. Признание, което показва нашата

Заглавие: SiteGround с награда за социално отговорна инициатива на годината от INNOVATION, TECHNOLOGY
AND SOURCING AWARDS
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социална и екологична отговорност, прозрачност и отчетност. Като компания, която използва бизнеса като сила за
добро, за трета поредна година публикуваме Доклада за устойчиво развитие, където можете да се запознаете с
постиженията и дейностите, предприети в тази посока през изминалата 2021 г. В Доклада ще можете да се
запознаете и с нашите цели, заложени в стратегията за устойчив бизнес модел "Извор на промяна" на "Девин" ЕАД
като част от групата Spadel. казва Петя Манастирска, мениджър "Устойчиво развитие и качество" в "Девин" ЕАД.
Акцентите в доклада за устойчиво развитие за 2021 г.на "Девин" ЕАД са: 
Околна среда
"Девин" продължава политиката си за намаляване на своя отпечатък върху околната среда.
· Емисиите на въглероден диоксид на литър произведена напитка бележат чувствителен спад: 98,5 г/л CO2 за 2021
г. спрямо 114,9 г/ л за 2020 г.
· Намалява и изразходваната енергия в производството: тя спада на 37,21 кВтч за всеки литър произведена
напитка спрямо 40,5 кВтч за 2020 г. 
· В същото време расте делът на разделно събираните отдадъци в производството: 97,50% спрямо 96,40% за
2020 г.
· През 2021 г. компанията премина сертификационния процес за най-стриктния сертификат за отговорно
управление на водните ресурси в света – Алиансът за управление на водите (Alliance for Water Stewardship). 
Общество
"Девин" има значим принос към държавния бюджет на България. В същото време компанията има водеща роля
за развитието на гр. Девин и региона.
За 2021 г. компанията отчита:
· 109,5 млн. лв. приходи
· 13,5 млн. лв. изплатени заплати и придобивки
· 19,1 млн. лв. данъци и такси към държавния бюджет
· над 56 млн. лв. дарения и инвестиции в обществото
Служители
През 2021 г. служителите на "Девин" запазват своя брой (524) и своите придобивки на работното място.
Компанията предлага стабилна работа, развитие на кадрите, както и равнопоставеност по пол, етнически и др.
признаци.
· 54,5% жени на управленски позиции
· 13 часа обучения на служител
· 0 случаи на дискриминация
През 2021 г. "Девин" стана третата компания в България и първата в сектора на бързооборотните стоки, която
спечели сертификата "Отлично място за работа" (Great Place to Work): световно признат независим стандарт за
измерване на организационната култура и ангажираност на служителите на база тяхната директна обратна
връзка.
Докладът за устойчиво развитие на "Девин" за 2021 г. е израз на изпълнението на стратегията на Spadel "Извор на
промяна 2025" за социална корпоративна отговорност. Като част от Spadel компанията получи световния
сертификат B Corp за положително и значимо въздействие върху околния свят. Той се присъжда на компании,
които отговарят на най-високите стандарти по отношение на социалните и екологични показатели, прозрачност и
отговорност. През 2022 г. "Девин" отбелязва своята 30-годишнина под мотото "30 години DEVIN – Доверие във
всяка капка". 
За "Девин" ЕАД
От създаването си през 1992 г. "Девин" ЕАД е лидер на пазара на минерална и изворна вода в България. Изворите
и мястото на бутилиране се намират в екологично чист район в региона на град Девин, в сърцето на Родопа
планина, откъдето идват продуктите с марка DEVIN – натурална минерална (негазирана, газирана и обогатена с
витамини) и изворна вода. Фирмата е ексклузивен дистрибутор на енергийните напитки Red Bull и плодовите
сокове Granini за България. 
"Девин" ЕАД е отговорна компания, която инвестира в икономическото, социално и културно развитие на
обществото чрез инициативи, насочени към регионалното развитие, опазването на околната среда и
образованието. 
От 2017 г. компанията е част от белгийската група Spadel – водещ производител на бутилирана вода в Бенелюкс
(Белгия, Нидерландия и Люксембург) и Франция.
От 2021 г. "Девин" ЕАД е сертифицирана въглеродно неутрална компания с валидация, издадена от
международната консултантска организация по климата CO2logic и утвърдена от акредитирания и независим
сертифициращ орган Vinçotte. "Девин" ЕАД е първата българска компания за бутилирана вода, която постига
въглероден неутралитет както на ниво компания, така и на ниво продукт. 
Компанията притежава престижния сертификат Great Place to Work® – най-високото отличие за работодателска
марка и отлично работно място в международен план. 
От март 2022 г. "Девин" ЕАД е носител на престижния сертификат B Corp, който отличава компании, отговарящи на
най-високите социални и екологични стандарти и поемащи дългосрочен ангажимент за положително въздействие
върху обществото. 

Заглавие: Карин дом и фестивал "Усмихни се" канят на рожден ден с кауза
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Карин дом и фестивал "Усмихни се" канят варненци на 26-и рожден ден. Събитието е благотворително в подкрепа
на новия терапевтичен комплекс на Карин дом.
То ще се проведе на 25 юни юни между 10.00 и 17.00 ч. в градината на Карин дом.
"Подготвили сме ви много забавления, сценични участия на нашите деца, детски работилнички и кулинарни
изкушения, танци и много усмивки", споделят организаторите.
Детската зона очаква всички деца с най-различни забавления през целия ден. Работилничките стартират веднага
след официалното откриване на тържеството.
Специални гости ще са: Мариела Чобанова участник в Hell's Kitchen България – сезон 4, която ще се включи в
детската зона с кулинарни работилнички за децата и с още кулинарни изненади, както и Peshi Goshi – VR
specialist, фаворит на младежката аудитория и търсачите на Lab Coins.
Поръчайте своята благотворителна покана на стойност 15 лв. в подкрепа на Новия Карин дом. Тази покана ти
дава право на участие в детската зона и в нашата вълнуваща томбола, която ще изтеглим по време на събитието.
Поканата можете да вземете директно от Карин дом или да направите фирмена поръчка за екипа на вашата
организация. Свържете се с организацията на имейл: marketing@karindom.org и на тел: 0879/940 743
Можете да подкрепите работата на Карин дом с деца със специални нужди по следните начини:
НАПРАВИ ДАРЕНИЕ НА КАСА НА EASYPAY: КАРИН ДОМ, БУЛСТАТ 813145053
НАПРАВИ ДАРЕНИЕ НА БАНКОВА СМЕТКА С
IBAN BG83STSA93001506068417 BIC: STSABGSF - Банка ДСК АД
или
ДАРИ ОНЛАЙН СЕГА 

Проектът се реализира за втора поредна година с подкрепата на четири дружества от Група ГЕОТЕХМИН

В продължение на последователната политика за корпоративна социална отговорност на Група ГЕОТЕХМИН,
през месеците юни и юли за втора поредна година се провеждат безплатни профилактични прегледи за жителите
на община Чавдар. Те са финансирани по Благотворителна програма "Българските добродетели". Подкрепата е от
дружествата Геотехмин, Елаците-Мед, Геострой и Геотрейдинг.

Към момента над 370 жители община Чавдар са заявили желание за безплатен профилактичен преглед.
Консултациите се извършват по предварително установен график. На разположение за пациентите са офталмолог,
специалист по вътрешни болести, педиатър, невролог, гинеколог и гастроентеролог.

Безплатните прегледи се извършват в здравния кабинет в сградата на пощата и в здравния кабинет на здравната
служба в община Чавдар. Здравният кабинет в сградата на пощата бе ремонтиран и обзаведен през миналата
година, отново по Благотворителната програма, с подкрепата на четирите дружества. Записването за прегледи при
д-р Мешкова, д-р Лазаров, д-р Нарсула, д-р Господинов, д-р Радулов и д-р Стоянов, остава отворено и към
момента, на място в сградата на община Чавдар или по телефон.

През изминалата година около 400 души са се възползвали от безплатните профилактични прегледи. След
прегледите жителите споделиха своята благодарност за възможността да получат специализирана медицинска
консултация. Прегледите са силно препоръчителни за всеки човек и то без да се налага да пътуват до друго
населено място и да влагат допълнителни ресурси.

Благотворителна програма "Българските добродетели"

Благотворителна програма "Българските добродетели" на Група ГЕОТЕХМИН, основана по инициатива на проф.
дтн инж. Цоло Вутов, е програма за благотворителност и социална отговорност, поставяща си за цел доброволно
подпомагане на различни значими каузи, в това число и в сферата на здравеопазването.

Припомняме, че през 2020 година с общините Етрополе, Мирково, Чавдар, Челопеч и Златица бяха подписани
рамкови споразумения. Чрез тях общинските ръководства предлагат за реализация значими за местните
общности проекти, а четирите дружества Геотехмин, Елаците-Мед, Геострой и Геотрейдинг участват с финансиране
на проектите. Програмата е дългосрочна, като до момента са реализиране над 15 проекта, а текущите за 2022 г.
са в процес.

Източник: rnews.bg
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Най-голямата частна газова компания у нас е изградила над 2500 км газоразпределителна мрежа

"Овергаз" празнува днес рожден ден. Най-голямата частна газова компания у нас е създадена на днешната дата
преди 31 години - през 1991 г. Начело на "Овергаз" от основането й до днес е Сашо Дончев, известен и като
успешен предприемач, и с благотворителната си дейност - подкрепя проекти в сферите образование, театър,
изкуство, спорт, екология и др. "Овергаз" АД е собственик на дружеството - издател на в. "Сега".

"Вложихме над 320 милиона евро в изграждането на над 2500 километра разпределителни газопроводи.
Достигнахме до домовете на близо 250 000 български домакинства. Всеки месец предоставяме енергийна
алтернатива на хиляди производствени предприятия, жилища, стотици училища, детски градини, болници и
социални заведения", посочват от компанията.

Именно "Овергаз" слага началото на битовата газификация в България. Компанията е в авангарда на трудната
битка за създаване на свободен и конкурентен енергиен пазар в страната ни.

Преди 11 месеца "Овергаз Инк." привлече нов акционер. През юли 2021 г. американската Linden Energy, чиято
стратегия предвижда увеличаване на ивестициите в Балканския регион, придоби 50% дял в българската
компания. Договорът бе подписан по време на форума "Три морета" в присъствието на американския посланик у
нас Херо Мустафа. "Овергаз" е перфектният партньор, който от лидер на българския пазар може да се превърне в
лидер в Балканския регион. Ние активно ще подпомагаме "Овергаз" в усилията за диверсификация на енергийния
пазар в България с добавянето на нови източници на природен газ, единият от които е американски втечнен газ",
каза при подписването на договора Стивън Пейн, президент на Linden Energy. Близо година по-късно темата за
новите източници на синьо гориво е по-актуална от всякога.

През май т.г. "Овергаз инк." подписа с албанската Albgaz споразумение, което предвижда двете компании да си
партнират по проекти за разнообразяване на доставките на природен газ на Балканите. Един от важните проекти
в това сътрудничество е NG Vlora - за изграждане на газов терминал в албанския град Вльора.

"На България й e необходим свободен, конкурентен и ликвиден газов пазар", не се уморява да обяснява
основателят на "Овергаз инк." Сашо Дончев.

Основателят и изпълнителният директор на една от най-големите български IT компании разказват как
искат да възстановят филантропията по възрожденски пример в три стълба: образование, здраве и спорт

Създадената преди 18 години българска компания SiteGround е един от най-големите независими доставчици на
хостинг услуги в света и продължава да разраства глобалния си бизнес, като в момента поддържа над 2.8 млн.
домейна и сървъри в няколко центъра за данни в Европа, Азия, Америка и Австралия. В България групата има
центрове в София, Пловдив и Стара Загора с над 500 специалисти - разработчици, IT експерти, маркетинг
експерти и др., както и офис в Мадрид. Приходите на българското дружество "Сайтграунд хостинг" растат, като за
2020 г. достигнаха 142 млн. лв. при печалба 73 млн. лв. Фирмата е еднолична собственост на кипърското
SiteGround Capital. Няма данни колко голям като приходи е глобалният бизнес на компанията, но в момента
пазарната й оценка е няколко милиарда долара по неофициална информация. Иво Ценов създава SiteGround със
свои приятели от Американския университет в България, а Тенко Николов се присъединява няколко месеца по-
късно. Двамата са едни от най-известните фигури в българската IT екосистема, инвеститори в стартиращи
компании и фондове, както и дарители за всякакви социални каузи. Неотдавна те решиха и да основат собствена
фондация, през която да подпомагат целенасочено и структурирано проекти в областта на образованието,
здравето и спорта. "Капитал" разговаря с Иво Ценов и Тенко Николов за плановете им за фондацията.

Как стигнахте до идеята за фондацията?

Тенко Николов (Т.Н.): Ами ние не сме много поддръжници на идеята "на мен да ми е добре, а на другия да му е
зле". Живеем малко или много в една обща държава, заедно. Ние по всякакъв начин винаги сме се опитвали поне
за нас и за хората около нас да правим нещата някак по-подредено, по-спретнато, например в нашия офис. Но
проблемът е, че когато човек излезе навън, много бързо получава шамар от реалността.

Иво Ценов и Тенко Николов: Как се прави най-голямата българска IT компания
Начало на софийския MIT. С 200 млн. лв. от държавата, Google, Amazon и SiteGround

В някакъв момент решихме, че ще пробваме да въздействаме на цялата среда, а не само на това, което ни
заобикаля. Защото ако е само средата около нас, никога не трябва да излизаш от нея. И нещото, от което според

Заглавие: Иво Ценов и Тенко Николов, SiteGround: Новата ни фондация иска да задържи българските деца тук
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нас най-много страдаме в България, е липсата на качествено образование. Защото некачественото образование
води до това да имаме достатъчно на брой не особено интелигентни хора. А пък има един лаф: прост народ, слаба
държава. А простият народ лесно се управлява - лесно го подлъгваш, лесно му сменяш темите на деня и т.н. И за
нас като че ли този проблем се задълбочава. Та от там ни тръгна идеята: че искаме да се борим, за да променим
нещата към по-добро.

ИНДИВИДУАЛНО ДАРИТЕЛСТВО - (БРОЙ
НОВИНИ: 2)

Андрей Димитров, живущ в Бостън - Съединените американски щати, дари за нуждите на Детска градина "Слънце"
в Ардино сушилния. Дарението предаде кметът на село Падина Кямил Кичуков на директора на детското
заведение Димитрина Александрова. 
От свое име и от името на целия колектив на ДГ "Слънце" Димитрина Александрова изрази най-сърдечната си
благодарност към дарителя за благородния жест. "С този хуманен акт Вие показахте, че доброто, благородството и
щедростта съществуват!", заяви директорът на детското заведение.
Андрей Димитров е роден в Кърджали, но е израснал в Падина. От десетилетия живее и работи в САЩ. Семеен, с
едно дете.
Гюнер ШЮКРИ

Вчера в малкия салон на читалището в Златица бе прожектиран филм и представена книгата "Завет, писмата на
баща ми"от проф. Минко Балкански. Събитието организирано от община Златица, НЧ "Христо Смирненски" и
фондация "Миню Балкански" – село Оряховица, привлече много хора.

Журналистката от БНТ и говорител на фондацията Албена Недкова представи проф. Минко Балкански. Тя разказа,
че освен голям световно признат учен той е и известен и със своето дарителство. В продължение на 27 години
професорът организира в Оряховица летни училища за надарени български деца. Недкова съобщи, че той на 24
юли навършва 95 години и ще отпразнува този юбилей с откриването на библиотека в родното си село. Тя е
впечатлена, че той е човек, който гледа напред.

Албена Недкова е впечатлена от книгата "Завет, писмата на баща ми" и решава да се срещне с автора проф.
Балкански. Пред него тя излага идеята да се направи представяне на книгата под формата на късометражен
филм. Професорът споделя пред нея, че това, което го е изградило като личност са писмата на баща му до него,
които са над 3000 броя. Целта на филма е да се събуди интереса към този наш учен.

Журналистката работи по нова книга за проф. Минко Балкански, която ще се казва "Взор, моите писма".

Проф. Минко Балкански

Проф. Минко Балкански е роден през 1927 г. в село Оряховица, Старозагорско. Той е един от най-известните
български физици в световен мащаб.

Още в началното училище малкият Минко се отличава с ученолюбие. В гимназията взема по 2 класа за година и
постъпва в Софийския университет едва на 15 години. Но мечтите му надхвърлят националните граници.

Като малък е запленен от съдбата на Луи Пастьор и неговата цел е Париж. Успява да замине за столицата на
Франция, но не е приет в университета, тъй като там имат право да учат само французи. По-късно завършва
Националното висше училище по химия в Бордо. Става доктор на науките на 27 години, а година по-късно става
професор по физика в университета "Пиер и Мария Кюри" в Париж.

Представял изследванията си в 34 университета в Европа и Америка и преподавал в една немалка част от тях,
професорът е носител на значими отличия – премията van Hippel; Почетен легион, Висш орден на Френската
република; Орден "Стара планина"; командир на Полския орден за заслуги и на награда за заслуги на Индия.

Заглавие: Андрей Димитров от Бостън направи дарение на ДГ "Слънце" в Ардино09 Юни 2022
Дата: 09.06.2022 12:21
Медия: Кърджали Хабер

Заглавие: Проф. Минко Балкански бе представен в Златица
Дата: 09.06.2022 16:22
Медия: Ер Нюз
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КАМПАНИИ - (БРОЙ НОВИНИ: 14)

Медицинско оборудване на стойност 2 милиона лева ще бъде закупено със средства от благотворителната
инициатива "Българската Коледа", кампания 2021/2022, съобщиха от президентството. За целта е
открита процедура за възлагане на обществена поръчка за доставка на медицинска апаратура на обща
стойност 2 070 000 лева.

Със средствата ще бъде закупена съвременна високотехнологична апаратура за диагностика, мониториране и
лечение за университетски и областни болници в страната, в които функционират клиники, отделения или сектори
за интензивно лечение на деца. Апаратурата е предназначена за лечение на деца в критично здравословно
състояние, нуждаещи се от спешна помощ, реанимация и интензивно лечение. Същата е определена съгласно
Правилата за набиране и разпределение на средствата от "Българската Коледа" - от Експертния съвет и
Комисията към благотворителната инициатива.

Обявлението, документацията за участие и приложенията към нея са публикувани в Централизираната
автоматизирана информационна система "Електронни обществени поръчки" (ЦАИС ЕОП).

През месец май са подпомогнати още 83 деца в рамките на кампания 2021/2022. Експертният съвет към
инициативата одобри постъпилите молби за помощ на базата на приложените към документите на всяко дете
актуални медицински становища и назначени терапии от лекуващи лекари. Дарените средства на 83-те деца са на
обща стойност 95 796, 34 лв.

От началото на деветнадесетото издание на благотворителната инициатива "Българската Коледа", което стартира
на 1 декември 2021 година, са дарени общо 570 595, 61 лв. за 339 деца с различни заболявания –
ендокринологични, нефрологични, неврологични и др.

Деветнадесетото издание на благотворителната инициатива "Българската Коледа", което ще продължи до 1
декември 2022 г. е с фокус "Дари надежда на дете в беда" - в подкрепа на децата, нуждаещи се от спешна помощ и
интензивно лечение. Инициативата протяга ръка за поредна година към всички деца с различни заболявания,
състояния и увреждания, които се нуждаят от средства за осъществяване на диагностика, лечение и
рехабилитация. Заявления за подпомагане на деца със средства от благотворителната инициатива "Българската
Коледа" се приемат и разглеждат целогодишно.

Процедури в болница в Турция могат да стопират развитието на рядкото заболяване – Бюргер

47-годишният Светлозар Дончев е диагностициран с болестта на Бюргер и се нуждае от средства за лечение в
Турция.

Вече сме ви разказвали за съдбата на Светлозар, който сам отглежда двете си деца, но заради заболяването си
има опасност да остане инвалид.

Процедури в болница в Турция могат да стопират развитието на болестта. 
Необходими са непосилните за него 50 хил. лева.

"Всичко съм пробвал тук в България. Понеже е рядко заболяване, всичките тези лекарства, ей този шкаф е пълен
отзад, всичките тези лекарства си ги купувам абсолютно самичък, защото по Здравна каса за болест на Бюргер.
Абсолютно нищо няма, което да се ползва с рецептурна книжка, няма отстъпка за нищо", казва Светлозар Дончев.
Сметката, по която може да дарите средства и да помогнете на Светлозар, е:

IBAN: BG81STSA 93001528735995

BIC: STSABGSF

Титуляр: Светлозар Николов Дончев

Заглавие: Медицинско оборудване ще бъде закупено с 2 милиона лева от "Българската Коледа"
Дата: 03.06.2022 15:20
Медия: MediaNews.BG

Заглавие: Самотен баща на две деца се нуждае от средства за лечение
Дата: 03.06.2022 17:15
Медия: БТВ Новините

http://medianews.bg/bg/a/meditsinsko-oborudvane-shche-bde-zakupeno-s-2-miliona-leva-ot-blgarskata-koleda
https://btvnovinite.bg/bulgaria/samoten-bashta-na-dve-deca-se-nuzhdae-ot-sredstva-za-lechenie.html


e-mail: don4ev1974@abv.bg

PayPal: Svetlozar Donchev

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

855 лева събра благотворителна изложба-базар за 10-годишната Никол Томова в Девин.
Изложбата бе подредена на площада за празника на детето. Организаторите са от Музейна сбирка към НЧ
"Родопска просвета" в Девин.
12 творци предоставиха за изложбата-базар свои картини, гоблени, картички, сувенири, скулптури. Събрахме 855
лв., които ще преведем по сметката на Никол. Картините, които не са се продали, ще ги оставим в Музейната
сбирка през лятото ако някой реши да си купи и да помогне на лечението на детето, каза организаторът на
събитието Момчил Гьондузов.
През пролетта той организира заедно с община Девин и футболния клуб на града благотворителен турнир за
лечението на момичето. За лечението на детето се организират редица прояви в Пловдив и Девин, тъй като
бащата е девинчанин, а майката е от Пловдив.
Момичето е с тежката диагноза "медулобластом" - злокачествен тумор на малкия мозък. Болестта му е установена
на 9 ноември 2021 година. Оперирано е в болница "Токуда" в София, а лечението продължава в момента в Турция.
"Битката е много трудна, затова имаме нужда от помощ. За цялото лечение все още не е ясна сумата", казват
близките. "Тя ми казва:"Спокойно, мамо, всичко ще е наред". Тя успокоява мен. Благодарим на Бог, че детето ни
отвори очи, че започна да говори, че се движи. Всичко това изглеждаше невъзможно след операцията.
Благодарим на всеки застанал до нас в тази тежка битка. Вярваме, че с божията помощ и сила, и вашата подкрепа
ще успеем", написа във фейсбук майката Гергана през февруари.
Дарителската сметка, в която се набират средства за лечение на детето, е:
IBAN: BG83RZBB91551014159962 - Никол Николаева Томова
Pay Pal: ivelina502@gmail.com - DaspasimNikol

Акция "Жълти стотинки – деца помагат на деца" отново е във Варна. Юбилейното 15-то издание се провежда днес,
4 юни, в пространството около сцена "Раковина" в Морската градина. До 18 часа всеки желаещ ще можете да
предаде събраните дребни монети, да се запознаете с лицата зад каузата във Варна, както и да научи повече за
събраните средства и къде отиват те вече 14-та поредна година.
За всеки участник в кампанията са подготвени официални грамоти, както и жълти балони за най-малките ни
дарители, научи Moreto.net
Организаторите молят събраните стотинки да бъдат разделени.
Основната цел на инициативата е деца да помагат на деца. Събраните средства се инвестират в закупуване на
медицинска апаратура за детски отделения в цялата страна. 
Тази година обект на доброто дело са лечебни структури в Силистра. 
Акцията "Жълти стотинки-деца помагат на деца" се реализира от 2008 година насам. Участник в кампанията може
да стане всеки независимо от възрастта. Вниманието обаче е насочено към включването на най-малките. Идеята
е основна движеща сила да бъдат децата, които да дарят, за да могат връстниците им да получат необходимата
качествена здравна грижа.
Механизмът е съвсем прост. Всяко дете събира у дома си през цялата година дребни жълти монети. С
разрешение на родителите си ги предава еднократно за купуване на играчки за децата в болници и за
обзавеждане на детски болнични стаи.
Най-големият дар в акция "Жълти стотинки" е самото участие. Дори пликчето на детето да съдържа само една
единствена монета, то е изпълнило благородната си мисия. 

Заглавие: 855 лева събра благотворителна изложба-базар за малката Никол в Девин
Дата: 04.06.2022 07:31
Медия: Perunik.COM

Заглавие: Акция "Жълти стотинки – деца помагат на деца" се провежда днес във Варна
Дата: 04.06.2022 12:55
Медия: Moreto.net

Заглавие: Ще пътуват ли безплатно бежанците в Стара Загора?
Дата: 06.06.2022 15:21
Медия: Zagora News
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Kолко са бежанците настанени в община в Стара Загора към днешна дата. Сградата на метрологията чрез
помощта на фирми и дарения е пригодена за живеене, Международния младежки център и базата на Марица
изток на баните са другите места осигурени за украйнските бежанци.Това заяви зам. Кметът Иванка Сотирова в
предаването Сутрин с нас.

Сградата на метрологията е пригодена за елементарни условия на живот. Бежанците са настанени, имат всечко от
което се нуждаят, но не и храна. Последната седмица в базата на Мини марица изток на баните също са
настанени украйнци. С решение на общината и областната управа, родителите които искат да започнат работа
могат да оставят децата си в детската градина на Старозагорските бани.

Директен е контактът мужду бежанците и общината чрез лице от администрацията за уреждане на всички
документи и изисквания от институциите. Голяма част от жените имат желание да работят в шивашката сфера.
Няколко са ангажирани в обекти за хранене. Три са публичните места в общината с настанени бежанци,
Метереологията, ММЦ и базата на Марца изток.

В общинските бази не се осигурява храна. Нама условия за хранене в тези бази. Според Сотирова голяма част
имат желание сами да си проготвят храната. Голяма част получават продукти от дарение. Има идея за
предоставяне на ваучери за храна, но за момента не е назраля тази необходимост.

20 000 лева са събрани за ремонта на Детското отделение в общинската болница "Свети Мина" в Пловдив по
време на проведения на 1 юни благотворителен бал, съобщи управителят проф. Петър Петров.

Това е втората акция в подкрепа на отделението, като при първата, проведена през декември миналата година,
бяха набрани над 12 000 лева.

"Въпреки тежката икономическа ситуация хората даряват средства, за което сме им много благодарни", заяви
проф. Петров. Той добави, че благодарение на събраните пари ремонтът на Детското отделение продължава
успешно.
От началото на годината в МБАЛ "Свети Мина" има ръст на пациентите с 20% спрямо същия период на миналата
година. Така болницата получи допълнителни приходи и подобри финансовото си състояние. Това позволява да
бъдат вдигнати заплатите на медиците. Трудовите възнаграждения на лекарите в здравното заведение се
повишават от 950 на 2000 лева, на медицинските сестри от 750 на 1500 лева, а на санитарите от 700 на 910 лева.
"Заплатите при нас стават по-високи от средните за страната. Надявам с тях да привлечем повече млади
специалисти", добави още проф. Петров. Ръководената от него болница изпитва недостиг на кадри.

10 640 лева е общата парична сума, събрана на благотворителен футболен турнир, организиран от СФК "Свети
Никола" с подкрепата на Община Бургас. Парите ще бъдат разпределени между 19 деца на починали служители
от системата на МВР, живеещи на територията на област Бургас, като освен работещи в ОДМВР – Бургас и отдел
"Разследване", има служители от "Пожарна безопасност и защита на населението", "Гранична полиция", Районни
управления – Приморско, Сунгурларе, Руен и Айтос.

В 13-тото издание на благотворителния футболен турнир, проведен преди дни на спортен комплекс "Славейков",
се включиха 18 полицейски отбора от пет държави, които оспорваха сили за почетната купа. Спечелиха я
румънските служители на реда от град Долж, които на финала надиграха отбора на Скопие, Северна Македония с
убедителното 5:2. Сборен състав от Сърбия и Босна и Херцеговина зае третото място, а четвърти останаха
полицаите от Видин, които са сред най-верните и запалени участници в състезанието.

Основната част от парите бе събрана, като вноска за участие в международния турнир от всеки от участващите
отбори, но в кутията за дарения, поставена в Спортен комплекс "Славейков" за времето на спортната инициатива,
също бе събрана дарителска сума. Допълнително от двама дарители постъпиха още 2 200 лв., с които общата
сумата нарасна на 10 640 лв.

Заглавие: Събраха 20 000 лв. за Детското отделение на МБАЛ "Свети Мина" в Пловдив, вдигат заплатите
Дата: 06.06.2022 16:32
Медия: 24 Часа

Заглавие: На благотворителен турнир събраха 10 640 лева за деца на починали служители на МВР
Дата: 06.06.2022 18:22
Медия: Радио Милена
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В присъствието на главния юрисконсул в ОДМВР – Бургас – Ани Димчева и инспектора по превенция Цветелина
Рандева, инспектор Павлин Ковачев – главен организатор на благотворителното състезание, отвори кутията за
дарения и преброи намиращата се в нея сума. "Всяко едно от децата на починали служители от отделните
структурни звена в системата на МВР с месторабота Бургаска област ще получи дарение в размер на 560 лв.",
съобщи Павлин Ковачев и добави че парите на подрастващите ще стигнат до тях преди началото на лятната

Паричната сума, събрана на благотворителния футболен турнир в Бургас, организаран от СФК Свети Никола и
местната община, е в размер на 10 640 лева. Събраните средства ще бъдат разпределени между 19 деца на
починали служители от системата на МВР, живеещи на територията на област Бургас, съобщиха от пресцентъра на
полицията.
В 13-то издание на благотворителния футболен турнир, проведен в спортен комплекс "Славейков", се включиха 18
полицейски отбора от пет държави, които мериха сили за почетната купа. Спечелиха я румънските служители на
реда от град Долж, които на финала надиграха отбора на Скопие, Република Северна Македония с убедителното
5:2. Сборен състав от Сърбия и Босна и Херцеговина зае третото място, а четвърти останаха полицаите от Видин.
Основната част от парите беше събрана, като вноска за участие в международния турнир от всеки от участващите
отбори, но в кутията за дарения, поставена в спортен комплекс "Славейков" за времето на спортната инициатива,
също бе събрана дарителска сума. Допълнително от двама дарители постъпиха още 2 200 лева, с които общата
сумата нарасна на 10 640 лева, информираха от пресцентъра на полицията в Бургас.
В присъствието на главния юрисконсул в ОД на МВР-Бургас Ани Димчева и инспектора по превенция Цветелина
Рандева, инспектор Павлин Ковачев - главен организатор на благотворителното състезание отвори кутията за
дарения и преброи намиращата се в нея сума.
"Всяко едно от децата на починали служители от отделните структурни звена в системата на МВР с месторабота
Бургаска област ще получи дарение в размер на 560 лева", съобщи Ковачев. 

4-годишният Божидар се нуждае спешно от лечение със стволови клетки в Словакия. Малчуганът е едно слънчево
дете, което скоро ще навърши 5 години, но за съжаление е с тежка форма на аутизъм.

Той не може да говори, не разбира когато му говорят, не може да каже или да покаже дали е гладен, жаден,
уморен или нещо го боли, разказва майка му във фейсбук. Когато не го разбират или просто без причина, детето
започва да се самонаранява до посиняване, като удря с юмруци личицето и тялото си.

Не може да спи, буди се по няколко пъти през нощта и започва да крещи, плаче и да се удря. Борбата за него е
всеки ден, всеки час. За подобряване на състоянието му е подложен на всякакви лечения, стимулации и терапии,
но засега без успех.

Единствената надежда на близките на Божидар е лечението със стволови клетки в Словакия. Необходими са
няколко вливания, но събирането на средства за тях е непосилно за родителите и роднините му. Цялото лечение,
което ще помогне на 
Необходимата сума е 100 000 лв. за лечение в Словакия, но тя е непосилна за семейството от столичния Люлин.

Родителите на 5-годишното момченце се обръщат към всички, които биха помогнали на Божидар да има щастливо
детство и пълноценен живот.

Дарителска сметка: 
IBAN BG39UNCR70001524914155 
УниКредит Булбанк 
Божидар Светославов Трендафилов

Реклама 

Заглавие: В Бургас събраха над 10 000 лв. в помощ на деца на починали полицаи
Дата: 08.06.2022 11:45
Медия: DarikNews.bg

Заглавие: Божидар се нуждае от 100 000 лв. за лечение със стволови клетки в Словакия
Дата: 08.06.2022 14:08
Медия: Столица Бг

Заглавие: Продължава благотворителната кампания на МБАЛ Пазарджик "Помагаме заедно"
Дата: 08.06.2022 17:17
Медия: Zdrave.net

http://dariknews.bg/regioni/burgas/v-burgas-sybraha-nad-10-000-lv.-v-pomosht-na-deca-na-pochinali-policai-2313179
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Продължава благотворителна дарителска кампания "Помагаме заедно", която се реализира от МБАЛ-Пазарджик,
Спортното училище и ПМБ Индъстрис, съобщават от лечебното заведение.

Металното сърце за капачки, поставено в двора на лечебното заведение, отново се напълни и беше изпразнено
за втори път. Още 11 чувала с капачки бяха прибавени към събраните до момента.

260 кг. капачки вече са предадени на рециклиращата компания. От фирмата отново потвърдиха, че ще изкупуват
капачките на двойна цена, за да може да се съберат повече средства.

Кампанията "Помагаме заедно" е благотворителна инициатива, чиято цел е да подпомогне двете детски
отделения на МБАЛ-Пазарджик.

Благодарим на всички, които събират и даряват пластмасови капачки и по този начин вече два месеца помагат на
нашата благотворителна кауза, казват от болницата.

Всеки, който желае да подкрепи кампанията "Помагаме заедно", може да събира пластмасови капачки и да ги
пуска в голямото метално сърце на МБАЛ-Пазарджик.

Инициативен комитет "ЗА УСТОВО", Сдружение "Родопски хайдути" и Първи дамски клуб за развитие на община
Смолян стартираха кампания за набиране на средства, с които да се закупи и постави видеонаблюдение. Според
инициаторите така ще се опазят културни ценности в центъра на квартал Устово от вандалски прояви.

Наскоро каменния паметник на площад "Възраждане" осъмна надраскан с флумастер, който не може да се
изчисти. Драсканици има и по паметника на генерал Черявин на площада.

"Това са може би непълнолетни, малки деца, но няма значение, това все пак е паметник на културата от местно
значение. И ние искаме да направим тази инициатива, за да може и хората да бъдат по-спокойни. Идеята е да се
съберат средства за закупуване и поставяне на видеонаблюдение. За да може полицията също да ползва тези
камери, затова сме влезли в контакт и искаме да се създаде такава работна група, за да се уточнят точно
техническите параметри на всички тези устройства и за да се направи наистина нещо, което наистина хората ще се
възползват от него, каза Манол Ружинов от Сдружение "Родопски хайдути".

"При монтирани близо 160 камери в община Смолян, в Устово няма и ние се надяваме чрез нашето изграждане
на видеонаблюдение на централната част да поставим основата на изграждане на цялостно видеонаблюдение на
публичните части", каза бившият директор на ОД на МВР Кирил Хаджихристев, който е сред инициаторите.

За събирането на даренията ще се разкрие дарителска сметка, ще се поставят и кутии в търговски обекти.

"Предвиждаме повече варианти за събиране на дарения, за да можем да улесним всички граждани,
неправителствени организации и въобще който желае да участва в тази кампания да има възможност да дари
тези средства. Събраните дарения ще се разходват прозрачно и за всичко ще има отчети", каза Екатерина
Станчева – председател на Първи дамски клуб.

Студентите от Украйна, които са първи курс в Медицински университет-София, се регистрираха за еднократна
финансова помощ от Сдружение "Тук-там", в присъствието на зам.-ректора по учебната дейност на МУ-София,
проф. Каролина Любомирова.

Помощта от малко над 160 лв на човек ще им бъде осигурена от специалната дарителска кампания, организирана
от сдружението на българите, учили в чужбина, в помощ на украинските първокурсници в България – https://tuk-
tam.bg/ukraine

Заглавие: В смолянския квартал Устово стартират дарителска кампания видеонаблюдение
Дата: 09.06.2022 10:52
Медия: Смолян Прес

Заглавие: Украинските първокурсници в МУ-София с финансова подкрепа от "Тук-там"
Дата: 09.06.2022 17:06
Медия: Медицински университет - София

http://smolyanpress.net/?p=94712
https://mu-sofia.bg/ukrainskite-purvokursnici-v-mu-sofia-s-finansova-podkrepa-ot-tuk-tam/


Представителите на нестопанската организация са решили да подкрепят първокурсниците от Украйна в България,
понеже те са имали най-малък шанс да се адаптират и да изградят живота си пълноценно тук. Ръководството на
Медицински университет-София благодари на "Тук-там", че подпомагат младите хора в тази изключително трудна
житейска ситуация.

Нашият университет е сред учебните заведения, включени в кампанията, като украинците в първи курс на
различните специалности са 9 човека. На срещата присъстваха 7 от тях: Анастасия и Олена от Одеса, Ангелина от
Волхад, Даря от Бердянск, Екатерина от Приморск, Мария от Киев и Илля от Запорожие. Младежите споделиха, че
много им тежи, че не могат да пътуват, за да видят семействата си в Украйна, но потвърдиха, че имат връзка с тях
по телефон и онлайн.

Припомняме, че МУ-София пое наемите за общежитие на студентите си от Украйна, като им осигури безплатен
престой до края на учебната година. Също така, Студентски съвет към МУ-София им отпусна по 300 лв еднократна
помощ още в началото на военната ситуация в родината им.

Как върви лечението на Стиви и какво се случва с момчето от Перник, на което цяла България помага, за да
оздравее? Това съобщи майката на 14-годишното момче, което се лекува в германска болница, видя zaPernik.com.

Лечението е тежко, но Стиви се държи мъжки, признава майка му, която се извинява на дарителите, че няма
време да пише редовно за състоянието на момчето й.

Към момента Стиви е преминал четири тежки химиотерапии, предстои му и пета, която е насрочена за
понеделник .

"Тук докторите правят всичко необходимо той да се чувства добре. Професорите казват, че всичко върви по план.
Ще кача повече информация след приключване на следващата терапия. Благодаря ви за всичко, което правите за
Стиви", казва Елизабета Владова.

Междувремето набирането на средства за живота на момчето й продължава. Сумата не е никак малка, но
семейството е решено да се пребори за здравето на Стиви ефективно и по възможно най-добрия начин, а това
коства много средства. Но кой би казал, че не си струват, след като талант.ивия малък футболист отново се
изправи на крака и се прегърне с хората, които го обичат и подкрепят?

В страничката "Бъдеще за Стиви" хора помагат както могат.

Младото семейство Русеви са се венчали без цветя. Вместо това, събраните от гостите им средства са преведени
за лечението на Стиви.

Кръщенето на малкия Самуил също е минало без букети, но със събрани средства за лечението на Стиви.

Младата абитуриентка Кристина също се отказа от букетите и пожела гости и близки да дарят за каузата Стиви.

Хората предлагат какво ли не – от плейстейшън до миришещи листчета за колекционери.

Футболният свят също помага на Стиви. Продължават да се организират и благотворителни турнири. Наскоро
турнир по футбол бе организиран в село Банище.

Приятели на Стиви от школата на ФК Металург също не пестят сили да помагат с каквото могат на малкия
футболист.

Битката продължава!

Ако можете и вие да се включите в нея, направето го!

Метално сърце за събиране на пластмасови капачки получи администрацията на Брезово. То е поставено в

Заглавие: Битката продължава! Какво се случва с лечението на Стиви от Перник?
Дата: 10.06.2022 14:09
Медия: За Перник

Заглавие: Сърце за пластмасови капачки поставиха в Брезово
Дата: 10.06.2022 13:36
Медия: Пловдив Прес
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градинката до информационния център в града. Сърцето е дарение от фирма АББ и беше предадено на
заместник-кмета на Община Брезово Иван Тачев и Антония Стоянова – гл. специалист "Образование и култура".
"Огромно благодаря от името на всички жители на общината за подаръка, който ни направиха нашите приятели от
АББ", коментираха от местната администрация, а първите пластмасови капачки вече са в сърцето. 

ЗАСТЪПНИЧЕСТВО И ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО -
(БРОЙ НОВИНИ: 2)

За нуждите на украинските бежанци, предизвикателствата пред успешната им интеграция в българското общество,
както и за доброволчеството, разказват за БТА доброволците Александър Танев от Българския Червен кръст (БЧК)
и Милания Костенко от Центъра на бесарабските българи в България (ЦБББ). Началото на войната в Украйна
заварва Александър в Москва, а Милания – в Одеса. И двамата избират да дойдат в България и да подкрепят
украинските бежанци.

Началото на войната

Когато видях речта на Путин за демилитаризация и денацификация, в този момент разбрах, че историята чертае
"червена линия" и нищо вече няма да е същото, спомня си 18-годишният Александър Танев. Той е с руско-
български произход и решава да дойде в България заради "отвратителното", по думите му, психологическо
влияние, което усеща в родната Москва. "Навсякъде имаше изписано "Z", "V", а в университета състудентите
косвено поддържаха войната или дори не разбираха, че в този момент свършва цялото им нормално и добро
европейско бъдеще", разказва той. На 24 февруари получава призовка от Военния комисариат в Русия. Не мисля,
че щяха да ме изпратят да воювам, а просто искаха да видят колко хора имат за потенциална мобилизация,
обяснява той. "В първия ден на войната излязох на протест в Москва със свои приятели. Семейството на моята
приятелка беше арестувано, имах късмет да не бъда арестуван", разказва Александър. В България пристига с
полет, организиран от българското Министерство на външните работи.

"Като започнаха да гърмят, аз не чух нищо, спях. Включвам телевизора – тишина. Излизам на балкона – тихо",
спомня си бесарабската българка Милания Костенко. Когато синът ѝ се обажда по телефона да каже, че войната е
започнала, тя продължава да не вярва. "Сърцето ми казва, че не може Русия да започне война, аз израснах в тази
страна, учих в СССР. Не може да повярваш, че може да ни убиват и да хвърлят бомби. Нашите братя, говорим на
един език", споделя тя.

Желанието да помогнеш

След пристигането си в България Александър избира БЧК, защото организацията и начинът ѝ на функциониране
представляват интерес за него. Основната мотивация на младия човек е да помогне на украинското общество.
"Основната ни дейност е свързана с хуманитарна помощ. Имаме всичко, което може да потрябва на украинските
бежанци – хранителни продукти, дрехи, памперси, хигиенични пакети, дезинфектанти и психологическа помощ",
обяснява той. По думите му, когато украинските бежанци пристигат, се съставя списък с нещата, от които имат
нужда, а доброволците ги приготвят в кашон.

Част от бежанците са стресирани и не знаят за какво да помолят, защото нямат нищо. На тръгване от Украйна те
вземат само децата и документите си. Сега им трябва специализирана помощ и работа в сфери, в които искат да
се развиват, затова и организирахме трудова борса за украинските бежанци, разказа доброволецът.

Знам за много случаи, когато българските граждани приемат украински семейства в домовете си, отбеляза Танев
и не крие радостта си от това. Той разказва, че руската държава поддържа доброволчеството. Там
законодателството дава привилегии на доброволците – като например намаление в градския транспорт и право
да отсъстваш няколко дни от работа, училище или университет, уточнява Александър.

От Одеса Милания пристига в София и избира да помага в Центъра на бесарабските българи. В България се
чувства като у дома си. Тя е пенсионерка, казва, че има с какво да живее и затова може да бъде цял ден в
Центъра. В началото помага със сортирането на дарените дрехи, а другите доброволци дават консултации по
телефона. Тя разказва, че бежанците от Мариупол са дошли в България без почти нищо, но от помощите в центъра
вземат малко, за да оставят да има и за другите.

Мислите ѝ са с българите и украинските бежанци в Бесарабия. Милания изрази благодарност към българите за
дарените храни и дрехи. "Възхищавам се на българския народ, защото не живее богато, но помага. Българите са
добри, открити и гостоприемни", добавя тя. По думите ѝ българите, които са дали безплатно стаи на украинските
бежанци, не са получили никаква помощ от държавата, докато в Украйна, който приеме бежанци, получава
намаление на сметките за ток, вода.
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Нуждата от интеграция

България не може да покрива с години нуждите на украинските бежанци, затова трябва да им помогнем да се
интегрират и да станат част от българското общество, смята Александър. "Те са много образовани, почти всеки е с
висше образование, знае английски език, има трудов стаж и желание да работи. България трябва да приема
такива хора заради демографската криза. Бизнесът е отворен да наема украински бежанци на работа", посочи
той. Според него украинската култура успешно се интегрира в българското общество. Като възможна причина
бежанците да не остават в България той отбеляза недостига на места в детски градини и училища.

Милания споделя мнението, че е добре украинските бежанци да останат в България. Хората търсят работа, а в
София има различни варианти – в офиси, магазини, но украинските бежанци няма къде да живеят, отбеляза тя и
допълни, майките с деца не могат да идат на работа, защото в столичните ясли и градини няма места дори за
българските деца.

Темата за доброволчеството беше във фокуса на конференцията "Граждани, обединени в кризите", която БТА
организира в пресклуба си в Добрич през май. Дискусията е част от инициативата на БТА "Български гласове за
Европа", която се изпълнява с подкрепата на Европейския парламент.

/ЛРМ/

За 11-та поредна година Пловдив търси и намира добрите хора. На специална церемония в Plovdiv Plaza Mall
хората с добри сърца бяха отличени в тазгодишното издание на кампанията "Пловдив – град на доброто".

В рамките на 12.05 до 31.05 пловдивчани имаха възможността да номинират добрите хора в града, които
безкористно подават ръка на човек в нужда или се борят за развитието на нашето общество. Номинациите бяха в
четири категории - "Градско развитие", "Социална дейност", "Образователна дейност" и "Добротворчество".

"От името на кмета на Община Пловдив Здравко Димитров благодаря на всички пловдивчани, които в указания
срок направиха своите номинации за добрите хора, тъй като добрият пример трябва да се награждава. Благодаря
и на Йорданка Петкова, затова че вече 11 години, по нейна идея, се провежда тази кампания. Тя се утвърди и се
превърна в нещо устойчиво, в което участие взимат все повече пловдивчани". С тези думи зам.-кметът по спорт,
младежки дейности и социална политика Георги Титюков откри 11-тото издание на "Пловдив – град на доброто".

Наградата за градско развитие тази година получи Стефан Горанов, създателят на творчески комплекс
"Инкубатор" – място, което привлича млади творци, осигурявайки им споделено пространство и условия за работа.
Той е автор и на проекта "Plovdiv Stage Park", който представлява дървено мини селце, разположено във
фестивалната зона в подножието на Младежки хълм, предназначено за изкуство и занаяти на открито, както и за
изява на млади и талантливи артисти. Наградата връчи миналогодишният носител на приза "Посланик на доброто"
и основател на сдружение "БГ бъди активен" Ласка Ненова.

"Аз на практика в Пловдив не познавам лоши хора. Мисля, че всеки пловдивчанин иска да допринесе с нещо за
града си и вярвам, че това ще се случва в годините", заяви Горанов при приемането на наградата.

В категория "Социална дейност" отличието беше връчено на Албена Костова, позната като Връбка Клончева в
социалните медии. Носителят на наградата в тази категория от години развива благотворителна дейност като
изработва дрешки за книжки, както и други ръчно изработени красоти с декупаж, приходите от които тя дарява за
различни каузи в помощ на болни деца. Плакета на победителя връчи Ася Антонова, автор и водещ на
предаването "Ася в страната на талантите".

Признанието за "Образователна дейност" получи българският писател и ютюбър Слави Панайотов, известен със
своя Ютюб канал "The clashers. Отличието му беше връчено от директора на ПГ по Хранителни технологии и
техника инж. Людмила Ганчева.

"С огромно удоволствие ви удостоявам с наградата "Добър човек на град Пловдив" за вашето просветителско
начинание. Дерзайте за радост на всички нас, които живеем със знанието", с тези думи инж. Ганчева връчи
отличието на наградения.

"Горд съм, че съм пловдивчанин и съм горд, че има такива инициативи като "Пловдив – град на доброто". Искам да
ви споделя една сентенция, която винаги ми е помагала. Тя е много проста: "Винаги бъди една идея по-добър,
отколкото трябва". Ако всеки носи това в себе си ще живеем в по-добър свят", сподели Слави.

В категория "Добротворчество" наградата беше присъдена на Лазар Радков – създател на една от най-големите
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благотворителни кампании в България "Капачки за бъдеще". Тъй като Лазар не успя да присъства, наградата прие
Теофил Теофилов. Отличието беше връчено от зам.-кмета Георги Титюков и председателя на Национален алианс
за работа с доброволци Ренета Венева.

"Благодарение на кампанията "Капачки за бъдеще" са дарени са над 20 кувьоза на болници, медицинска
апаратура, 2 неонатални линейки. Кампанията помогна много за първата офроуд линейка за тежки терени на
"Аварийно Спасяване Пловдив", споделя за Лазар човекът, който го е номинирал.

"За съжаление Лазар няма възможност днес да е тук, поради неотложни задачи свързани с осигуряването на
трета неонатална линейка. Ако беше тук би казал, че тази кампания нямаше да бъде възможна без всички хора,
които са отделили от времето си и капачка по капачка са дали надежда на децата", обясни Теофил.

За доброто настроение на гостите на церемонията се погрижиха "Биг бенд Пловдив", "Note Quartet", финалистите в
"България търси талант" група "Магия" към "Арт войс център", с ръководител Румяна Иванова, танцовите формации
към Общински детски комплекс с ръководители Елмира Младенова, Дарина Джурова и Красимира Ушерова.
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