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ЧЛЕНОВЕ НА БДФ - (БРОЙ НОВИНИ: 12)

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.

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 ЕКСПЕРИМЕНТАЛЕН 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

Заглавие: Филмът победител на Международния фестивал за късометражно кино IN THE PALACE в Перник е…
Дата: 10.06.2022 16:38
Медия: За Перник
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"Култура", ИА "Национален филмов център" и с медийната подкрепа на NOVA./Нова тв

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. 

На 30 юни 2022 г.,от 10.00 до 13.00 ч., в Регионална библиотека "Дора Габе" ще се проведе обучение на тема
"Медийна грамотност онлайн за възрастни хора" – част от програмата "Медийна грамотност онлайн – учене през
целия живот" на Коалиция за медийна грамотност и Фондация "Лъчезар Цоцорков". 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.
Водещ на обучението е разследващата журналистка Миролюба Бенатова.
Обучението включва следните теми: Как да различаваме достоверни от недостоверни източници на
информация;Как да разпознаваме фалшиви профили в социалните мрежи;Как да се предпазим от онлайн
измами;Какви са рисковете, свързани с нашите лични данни онлайн.
Завършилите обучението ще получат сертификат за ментори по медийна грамотност в онлайн среда. Той се
издава на всички участници, които са присъствали до края на програмата. От желаещите да вземат участие се
изисква единствено да попълнят този формуляр в срок до 29 юни 2022 или да позвънят на 0888661165. 
За лектора:
Над 20 години мисията й като журналист е да разказва вълнуващи истории, да разкрива важни детайли, да
представя интересни личности, да задава въпроси, да се справя с конфликти и да отстоява позиции.
Носител е на десетки награди, някои от които международни. По- важните от тях са Голямата награда
"Черноризец Храбър" за разследваща журналистика, Голямата награда "Валя Крушкина – журналистика за хората"
и Голямата награда за журналистика "Свети Влас", чиито паричен еквивалент не приема по етични съображения.
Работила е във "168 часа", БТВ и Нова ТВ. Хоноруван преподавател по документално кино в НБУ, шофьор на такси
и мотивационен говорител в корпоративния свят.
Пише за списанията "Биограф", "L'EUROPEO", "Мениджър", "ЕГОИСТ". Лектор в три издания на TEDx в България,
част е от класациите за 100-те най-влиятелни жени у нас, както и ТОП 50 на най-влиятелните българи във
Facebook.
След хиляди репортажи, разследвания и интервюта, вярвам че няма скучни хора, а само неоткрити сюжети. 

Заглавие: Сдружение БРТИМ надгражда резултатите по проект за подобряване на езиковите умения на деца от
уязвими групи
Дата: 10.06.2022 23:55
Медия: Информационен портал за неправителствените организации

Заглавие: Миролюба Бенатова ще проведе обучение в библиотеката на тема "Медийна грамотност онлайн за
възрастни хора"
Дата: 13.06.2022 09:17
Медия: Добруджа

Заглавие: Българска фондация Биоразнообразие вече е част от морското семейство на Seas at Risk (Морета в
риск)
Дата: 13.06.2022 20:09
Медия: Фокус
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София. В Седмицата на океана на ЕС, че Българска фондация Биоразнообразие стана част от морското
семейство на Seas at Risk (Морета в риск) вече е член на Seas at Risk* федерацията на организациите в Европа,
които работят за опазване на моретата и океаните и живота в тях, съобщиха БФБ. 
Повече от 30 години Seas at Risk подкрепя каузата за европейската морска среда и тази на моретата и океаните
по света. "Стремим се към морета и океан, чийто морски живот е изобилен, разнообразен, устойчив на климата и
незастрашен от човешкия натиск. Нашата мрежа от организации-членки във всяка част на ЕС споделя нашата
отдаденост към опазването на морската среда и важните морски екосистеми. Това прави Seas At Risk уникален и
обединяващ участник в европейското движение за чиста морска околна среда и ни дава силен глас в
международните политически процеси." – споделят от седалището на организацията в Брюксел. 
Седмицата на океана #EUOceanWeek се завръща за трета поредна година между 8-15 юни с тема за опазване и
възстановяване на природата. Тази седмица 15 събития за повишаване на осведомеността, артистични и
политически събития в Брюксел и извън него обединяват вземащите решения и широката общественост, за да се
споразумеят за ключови действия за възстановяване и защита на световния океан. 
Като част от Seas at Risk, Българска фондация Биоразнообразие също стартира своя кампания за по-чисти
плажове по Черноморското крайбрежие, като призоваваме всеки, който има желание да събере малко боклук
около себе си на плажа, да го снима и да качи снимката в социалните мрежи с таг #морскочисто, а след това да го
занесе до контейнерите за разделно събиране. С тази кампания искаме да покажем, че грижата на всеки един от
нас е важна и няма нужда от мащабни акции, нито от чували и камиони, а само малко усилие от страна на всеки
един от нас!
ЕС има мисия да възстанови и защити нашите морета, океани и води, където рибните запаси все още са
прекомерно експлоатирани, животните се заплитат в изоставени риболовните съоръжения, морските отпадъци
застрашават здравето на дивите видове, поради което биоразнообразието им намалява. Целите, които ЕС си е
поставил, за да помогне на моретата и океаните да се възстановят и процъфтят, все още не се изпълняват.
А ние с кампанията #морскочисто, в периода на летния сезон, целим да повишим обществената ангажираност за
по-чисто море като достигнем до поне 10 000 човека. Включи се и ти �

"Лидл България" отново e пионер в ритейл сектора с публикуването на първата си оценка на приноса си към
обществото - четири години след като издаде първия локален одитиран доклад в бранша за устойчиво развитие и
две години след като анализира въздействието от дейността си върху икономиката на страната, т.нар. "Ефектът
Lidl". Докладът, изготвен от "PwC България", анализира въздействието върху обществото на всички социално
отговорни инициативи, включително дарения и спонсорства на компанията в България за периода 2017-2021 г.
Във времена, в които светът е обърнал поглед и фокусира огромен ресурс в борбата със социалните
предизвикателства, Милена Драгийска - главен изпълнителен директор на "Лидл България", и Савин Дянков -
старши мениджър "ESG услуги Югоизточна Европа", PwC, коментират социално значимите инициативи на
ритейлъра и въздействието им върху обществото.

Г-жо Драгийска, "Лидл България" е първата компания в ритейл сектора в страната, която представи реално
отчитане на качествените резултати от своите социално отговорни активности. Има ли конкретна причина да
предприемете тази крачка и да анализирате въздействието си върху обществото?

Милена Драгийска: През всички години на българския пазар винаги сме работили с грижа и мисъл не само за
нашите клиенти, но и за обществото като цяло и средата, в която оперираме. Стремим се да допринасяме за
развитието им и да предлагаме добавена стойност извън чисто оперативната ни дейност. Конкретно целта, която
сме си поставили, е да инициираме и подкрепяме социално отговорни каузи и проекти, с които да допринасяме за
по-качествения начин на живот в страната. Проекти, насочени към здравословно хранене и спорт, учене и
развиване на талантите, подкрепа на местните общности. Избрахме тази посока още през 2017 г., когато
направихме първото проучване за факторите, които българинът определя като най-важни, за да води по-
пълноценен начин на живот. Целта беше да разберем какво е важно за хората и именно върху него фокусирахме
своите усилия през последните 5 години.

След като намерихме отговор на въпроса "в какво да инвестираме за едно по-добро утре за всички нас в
България", следващата логична стъпка беше да си отговорим и на въпроса дали реално и как усилията ни са
допринесли за по-качествения начин на живот. Доколко наистина сме успели да повлияем в положителна посока
и какъв е реалният ефект от нашата социално отговорна дейност. Ето защо направихме този доклад, с който да
оценим въздействието си върху обществото от всички социално значими инициативи, дарения и спонсорства в
периода 2017 - 2021 г. Когато работим по подобни проекти, винаги се доверяваме на специалисти с експертиза и
този път също избрахме консултанти със сериозен международен опит в лицето на "ПрайсуотърхаусКупърс

Заглавие: Да измериш реалната стойност на приноса си към обществото
Дата: 14.06.2022 00:00
Медия: Дневник
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България" ("PwC България").

Г-н Дянков, в световен мащаб има различни методи за оценка на социалните инвестиции на една компания в
обществото. Каква е методологията, която използвахте за конкретния анализ, и каква информация всъщност може
да се извлече чрез нея.

Савин Дянков: Анализът, който "PwC България" изготви за "Лидл България", е разработен въз основа на световно
признатата методология Business for Societal Impact (B4SI). Тя е разработена от London Business Group и се
използва от стотици водещи компании в света. Рамката за инвестиции в общността, разработена по методологията
B4SI, е отразена в стандарта GRI и е призната от Глобалния договор на ООН като доказателство за социалното
въздействие на дадена компания върху заинтересованите страни. На практика тази методология спомага за
качествено разбиране на промените, до които води приносът на една компания в три ключови области на
въздействието - върху обществото, върху обществените организации и върху бизнеса. Анализът за "Лидл България"
е с фокус на въздействието от социалните дейности именно върху обществото, а измерването става по два
аспекта: дълбочина и вид на въздействието.

Измерването на дълбочината на въздействието позволява на компаниите да оценят степента, в която
бенефициентите се чувстват по-добре в резултат на дадена дейност, а видът на въздействието им помага да
картографира областта, в която дадена дейност е от полза за хората, до които е достигнала, и така да изгради
картина за начина, по който хората живеят по-добре в резултат на подкрепата на компанията.

А защо всъщност е важно бизнесът да прави подобна оценка на социалните си инвестиции? Каква е ползата от
нея?

Савин Дянков: Оценката на въздействието от дадена социално отговорна инициатива или проект е възможност да
се проследят резултатите от нея и да се види доколко тя е постигнала заложените цели, била ли е ефективна. Като
когато говорим за резултати и въздействия, трябва да правим разлика. Резултатите са по-скоро количествените
измерения, а въздействието - качествените промени в дългосрочен план. Подобна оценка спомага да се
определи дали и колко добре даден проект е работил за създаване на промяна в конкретна общност или в живота
на хората, към които е насочен. Този анализ е база и за това да се определят и бъдещите действия на една
организация в посока корпоративна социална отговорност. Да се начертаят следващите стъпки и проекти, в които
компанията да инвестира. В случая на "Лидл България" тази оценка е важна, защото показва ефективността на
положените усилия от страна на компанията - доколко тези подкрепени проекти и вложени средства са
постигнали заложените цели не само като количествени резултати, но най-вече като качествена промяна.
Работили сме по аналогични проекти на други пазари, но това е първата подобна оценка, която правим на
българска компания. Вярвам, че тя е чудесен пример за това как трябва да се планират подобни социално
отговорни активности и как да се измерва тяхната ефективност, за да са ясни реалният резултат и въздействие
върху хората.

Г-жо Драгийска, как бихте оценили постигнатото до момента - какво показват данните от доклада за усилията на
"Лидл България" по отношение на социалната отговорност на компанията?

Милена Драгийска: Обобщените изводи от оценката показват, че за последните 5 години социалните инвестиции в
обществото на "Лидл България" надхвърлят 3.34 млн. лв. Извън чисто финансовата стойност обаче за нас по-важни
са качествените резултати върху живота на хората от нашата социално отговорна дейност. И тук мога да споделя
малко повече информация относно вида и дълбочината на въздействие от нашия принос. Само чрез социално
значимите ни инициативи, без да броим достигнатите преки и непреки ползватели чрез спонсорства и дарения,
сме достигнали до над 340 000 души в цялата страна. Според доклада 65 000 от тях са променили своите нагласи
и поведението. Над 160 000 души са придобили нови умения или са усъвършенствали вече съществуващи, а при
близо 99 000 се наблюдава подобряване в качеството им на живот.

Още по-добрата новина е, че тази бройка продължава да нараства, защото голяма част от подкрепените проекти
са с дългосрочно въздействие. Такива са примерите, да речем, от програмата "Ти и Lidl за по-добър живот", чрез
която за 4-те издания подкрепихме 96 вдъхновяващи граждански проекта в цялата страна с повече от 715 000 лв.
Дали става дума за младежите, които се учат как да опазват морето и да се грижат дългосрочно за него чрез
проекта "Живият свят на Черно море" на Морски клуб "Приятели на морето" - Варна, или за модерния кабинет по
роботика в Природо-математическата гимназия "Св. Климент Охридски" в Силистра, който помага на учениците да
развиват своите умения в съвременните технологии - тези проекти реално променят живота на хората в
общностите към по-добро и имат дългосрочен и устойчив ефект. Тези деца на свой ред вдъхновяват членовете на
своята общност, предават наученото, надграждат познанията и уменията си, продължават по-уверено напред и
трансформират не само своя живот, но и живота на околните.

Същият е примерът и с двата проекта на Българския географски портал Географ.бг, които те реализираха с наша
подкрепа през 2018 г. и през 2020 г. В тях над 150 учители от цялата страна бяха обучени да използват нови
технологии в своите уроци и да вдъхновяват интереса на своите ученици по един съвременен начин. Общо от двата
проекта през тези две конкретни години бяха обучени над 53 хиляди ученици. Това е числото, което сме включили
в настоящата оценка на въздействието ни върху обществото, но реално днес, години по-късно - децата, които са се
възползвали от новите познания на учителите и този интерактивен учебен подход, са много повече. И именно това
е нашата най-голяма радост - резултатите от тези проекти, от нашите усилия се надграждат всеки ден. Ето защо
сме изключително удовлетворени от този доклад и оценката, която потвърди ефективността на работата ни през



последните 5 години и показа, че нашите действия имат смисъл за хората.

Промениха ли се социално отговорните цели на "Лидл България" спрямо актуалните предизвикателства пред
България и света, на които сме свидетели през последните 2 години?

Милена Драгийска: Промяната като резултат от актуалните събития е неизбежна - както за обществото, така и за
бизнеса. Наложи се бързо да се адаптираме към новите изисквания и предизвикателства, да преосмислим
приоритетите си и да бъдем още по-съпричастни. Именно заради промяна на нуждите на обществото и
необходимостта от бърза реакция през 2020 година, в условията на COVID-19, дарихме равностойността на
събрания фонд от програмата "Ти и Lidl за по-добър живот" на Министерството на здравеопазването за
закупуването на респиратори за 8 регионални болници заедно с необходимото оборудване и консумативи. Съвсем
пресен пример по линия на нашата готовност да се адаптираме към настоящите условия и нуждите на обществото
е и подкрепата във връзка с бежанците от Украйна в нашата страна. Освен незабавната помощ от 10 милиона
евро в хранителни продукти и спешно необходими стоки, които бяха дарени от Schwarz групата, част от която е и
Lidl, само преди месец "Лидл България" дари 200 000 евро на различни организации в България, които работят
директно с украински бежанци и по-специално насочихме нашите средства към техните доброволчески екипи, за
да може организациите да продължат да осъществяват своята дейност тук на място и за да подкрепим
солидарните българи, които неуморно полагат усилия за справяне с бежанската криза.

Какви са новите цели, които си поставяте, и какво предстои като следващи стъпки след тази равносметка, която
направихте?

Милена Драгийска: Тази оценка ни помогна да измерим ефективността на нашата работа в посока социална
отговорност и постигнатите резултати. А добрите резултати, както знаем, са още по-голяма отговорност и
ангажимент, който ни задължава да работим още по-усилено, за да може да надграждаме и задълбочаваме този
положителен принос. Основните ни приоритети се запазват, разбира се, а целта ни е да ги направим още по-
фокусирани и с по-голямо въздействие.

Целия доклад може да прочетете тук - Оценка на въздействието от нашата социално отговорна дейност върху
обществото - "Lidl България"

Единадесетокласниците от варненската Първа езикова гимназия "изпълниха" залата, в която се проведе
поредната среща между ученици и журналисти, в рамките на инициативата на Фонд "Валя Крушкина" - "Журналисти
в училище". Техен гост бе журналистката от БНТ, Мария Чернева.

"Срещата бе повече от прекрасна! Влязох в огромна, пълна с любопитни ученици, зала. Присъстваха там по
изцяло тяхно желание и бяха изключително анктивни! Беше истинско удоволствие.." - сподели своето възхищение
Мария.

На срещата присъства и директорът на училището, както и представители на учителския колектив. В следствие на
добрата дискусия, възникна идеята подобен тип срещи с журналисти да се превърнат в повтаряща се практика за
гимназията.

Инициативата "Журналисти в училище" се провежда за девети пореден път. Тя има за цел да повиши медийната
грамотност на младите хора, да стимулира сформирането на гражданска позиция и да допринесе за кариерния
им избор. "Журналисти в училище" е инициатива на Фонд "Валя Крушкина" при Фондация "Работилница за
граждански инициативи".

Поради многобройните запитвания финансовата институция предоставя допълнителен период за кандидатстване
за безвъзмездно финансиране

Заглавие: Десетки ученици от Първа езикова гимназия в град Варна се включиха в инициативата "Журналисти
в училище"
Дата: 14.06.2022 11:37
Медия: Фондация "Работилница за граждански инициативи"

Заглавие: Пощенска банка удължава до 28 юни срока за подаване на проекти в дигиталната програма
"Вселена от възможности"
Дата: 14.06.2022 17:20
Медия: Конфедерация на работодателите и индустриалците в България (КРИБ)
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http://krib.bg/bg/members_news/Poshtenska-banka-udalzhava-do-28-yuni-sroka-za-podavane-na-proekti-v-digitalnata-programa-%E2%80%9EVselena-ot-vazmozhnosti%E2%80%9C/


Пощенска банка удължава срока за кандидатстване на проекти, свързани със социално предприемачество, в
дигиталната си платформа "Вселена от възможности". Всички граждани и организации с нестопанска цел имат
възможност да изпращат своите идеи в ключовите области "Образование", "Зелени проекти" и "Дигитални
иновации" до 18:00 ч. на 28 юни 2022 г. Иновативната програма е на адрес www.PostbankUniverse.bg, а процесът
на кандидатстване за безвъзмездно финансиране във всяка от категориите се осъществява изцяло онлайн. В
следващия етап на инициативата уникалният вот на публиката ще избере най-добрите общо 30 проекта, които ще
достигнат до финалния етап на състезанието, а през месец септември независимо жури ще определи победителя
във всяка област. Класираните на първо място участници ще спечелят финансиране от Пощенска банка на
стойност от 10 000 лв., за да реализират идеите си в подкрепа на обществото.

"Вселена от възможности" е част от дългосрочната и устойчива КСО политика на финансовата институция,
създадена по случай нейния 30-годишен юбилей. През 2022 г. тя се провежда за втори пореден път в отговор на
засиления интерес от страна на обществеността. Първото издание на програмата генерира над 230 подадени
кандидатури в трите обявени категории, а общият награден фонд, който Пощенска банка предостави на
победителите бе 30 000 лв., заедно с допълнителна поощрителна награда. Специалната онлайн платформа
надгражда активните действия на компанията в сферите на образованието, опазването на околната среда и
популяризира иновациите в съвременното общество.

Повече информация за дигиталната програма може да бъде открита на www.PostbankUniverse.bg.

Няколко организации обсъдиха темата за "Насилствените отблъсквания на търсещи закрила от границите като
крайна форма на небалансирана миграционна политика". Съорганизатори на събитието бе и старозагорската
фондация "Мисия Криле". Събитието е част от проект "Пътят напред: да надградим постигнатото и да създадем
условия за трайно намаляване на силовите миграционни политики и практики", подкрепен от Европейската
програма за интеграция и миграция (EPIM).

От началото на годината "Център за правна помощ – Глас в България" и фондация "Мисия Криле" провеждат
собствено разследване по увличили се многократно сигнали за насилствени отблъсквания от южната граница на
България на търсещи закрила бягащи от война и преследване чужди граждани, т.н. push backs. Често тези
отблъсквания са съпроводени с груба употреба на насилие от страна на държавни служители, унизителни
практики на събличане и обиди, грабеж и присвояване на телефони, дрехи, пари. Подобни действия се
упражняват и спрямо непридружени непълнолетни лица, малолетни деца и жени. На организираното събитие за
първи път бе показан кратък видео материал с историите на хора, отблъснати както от самата граница на
България, така и дълбоко от вътрешността на страната ни, заснет при собствено разследване на двете
организации. За случаите на някои от тези хора са подадени сигнали до релевантни институции и са започнати
наказателни производства за извършение престъпления.Експерти-юристи очертаха правните рамки на основния
принцип на бежанското право за достъп до територия на търсещи закрила лица, както и последните развития на
европейско ниво, засягащи практиките на push backs. Разгледан бе психологическият и социален ефект на тези
насилствени практики върху потърпевшите лица от социален работник на Мисия Криле.

Близо 30 възрастни участваха в обучение как да разпознават фалшивите новини и измами в онлайн
пространството днес във Видин. Обучението по медийна грамотност бе организирано от Коалиция за медийна
грамотност и Фондация "Лъчезар Цоцорков", в партньорство с Фондация "Глобални библиотеки-България" и
Народно читалище "Цвят 1870"- Видин.

Обучението бе безплатно и е част от програма "Медийна грамотност онлайн – учене през целия живот", насочено
към възрастните граждани на Видин и региона (55+ години). В него взеха участие представители на видинската
общественост, допълни Илиев. По думите му хората имат нужда да бъдат информирани и обучени за това как
могат да различат истинската от фалшивата новина в морето от информация, която ни залива непрекъснато от
различни канали, информира БТА.

Според Георги Марчев, журналист от платформа за проверка на факти Factcheck.bg, който бе обучител, по-
възрастните хора, които са живели в различна от днешната информационна среда, нямат механизмите да се

Заглавие: Насилствените отблъсквания на търсещи закрила от границите
Дата: 16.06.2022 11:07
Медия: Телевизия Стара Загора

Заглавие: Във Видин обучават как да се разпознават фалшивите новини
Дата: 16.06.2022 08:28
Медия: Съюз на българските журналисти
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http://sbj-bg.eu/index.php?t=52598


справят с онлайн измамите и да разпознават фалшивите новини. Журналистът сподели пред участниците в
обучението, че възрастните хора са по -доверчиви от младото поколение, защото за тях медията все още е
авторитет, но в съвременната информационна среда всеки може да си направи сайт за 15 минути и след един час
да е избълвал десет лъжи, които са много хубаво написани, илюстрирани със снимка. За час, час и половина
можеш да произведеш сайт с десет текста фалшиви, неверни новини, дори можеш да не ги напишеш, а да ги
препишеш отнякъде или малко да поразбъркаш изреченията, каза още Марчев. "Днес живеем във време, в което
всеки може да е медия, буквално с два клика. Хората, особено възрастните, трябва да го знаят това, за да могат да
се предпазят, за да могат да не са толкова доверчиви и да изградят механизъм, с който да се защитят от
фалшивите новини и измами в онлайн пространство", каза още Георги Марчев.

Програмата "Медийна грамотност онлайн – учене през целия живот" цели развитие на умения за разпознаване и
предпазване от дезинформация, пропаганда и конспирации, фалшиви профили и измами в онлайн
пространството, уточни журналистът.

м.л.

Първият сезон от съвместния бизнес инкубатор на София Тех Парк и Европейската агенция за ядрени
изследвания - ЦЕРН - The Bulgarian Business Incubation Centre ще започне от днес. Началото ще бъде дадено днес
от 11:30 ч. в сградата на интерактивния център за наука и технологии "ТехноМеджикЛенд", намираща се на бул.
"Цариградско шосе" 111, София Тех Парк).

Инициативата се организира съвместно от ЦЕРН и София Тех Парк. Програмата се изпълнява от Фондация за
иновации и технологичен трансфер на София Тех Парк.

В събитието ще участват председателят на Управителния съвет на София Тех Парк Васил Караиванов и
изпълнителният директор Тодор Младенов. Чрез онлайн връзка приветствие ще отправят и д-р Джовани Анели,
ръководител на Knowledge Transfer Group в ЦЕРН, проф. Стивън Голдфарб, президент на International Particle
Physics Outreach Group, проф. Леандър Литов, представител на България в ЦЕРН.

Целта на технологичната програма е да подпомогне и развива идеи и бизнес проекти, като им предлага достъп до
уникални технологии, разработени в ЦЕРН.

"Българският ЦЕРН бизнес инкубатор ще подпомогне синергията между науката и бизнеса и ще допринесе за
ускоряване на научно-технологичния трансфер. Одобрените бизнес проекти ще получат консултации в различни
области, обучение, както и финансиране до 40 000 евро", съобщават организаторите.

В програмата могат да кандидатстват екипи или стартиращи малки и средни предприятия, които имат интерес и
потенциал да внедрят иновативни технологии на ЦЕРН и да ги трансформират от технически концепции до
успешни продукти или услуги на пазара. Фирмите трябва да бъдат регистрирани не по-късно от 5 години преди
датата на кандидатстване.

Европейската агенция за ядрени изследвания разполага с разработки в голям брой научни и технологични
области, които могат да бъдат приложени към всички типове продукти или услуги. Кандидатстването е чрез онлайн
формуляр.

Избраните за участие в BIC компании ще имат възможност да се включат и във втория сезон на инкубационната
програма на София Тех Парк, където ще получат менторство, експертни консултации в различни области и
възможност да използват научните звена в Лабораторния комплекс на технологичния парк.

Реклама 

Проектът "Предприемчивост и свързаност на младите хора на Балканите чрез творчество и култура", който се
провежда в София до 18 юни, събра младежи от български произход от Република Северна Македония и Сърбия.
Организатор е Фондация "Българска Памет" в партньорство със "Сдружение за Македонско-Българско

Заглавие: Науката и бизнесът си дават среща в София Тех Парк
Дата: 17.06.2022 08:36
Медия: Столица Бг

Заглавие: Фондация "Българска Памет" организира проект за младежи от български произход от РС
Македония и Сърбия
Дата: 16.06.2022 17:42
Медия: Българска телеграфна агенция

https://stolica.bg/biznes/naukata-i-biznesat-si-davat-sreshta-v-sofiya-teh-park
https://www.bta.bg/bg/bg-world/283269-fondatsiya-balgarska-pamet-organizira-proekt-za-mladezhi-ot-balgarski-proizhod


приятелство", Битоля и сдружение "ГЛАС" Босилеград. Проектът се съфинансира по програма "Еразъм +".

Участниците по държави презентираха добрите практики за предприемачество чрез творчество и култура в
страната, от която произхождат и участваха активно в работилници, посветени на иновативната методика.
Младежите се запознаха с темата "Споделено изкуство на Балканите – традиции, съвременно изкуство и нови
подходи към съдържанието", представена от Снежана Йовева-Димитрова, директор на Държавен институт за
култура към Министерството на външните работи на България.

Целта на проекта е да се създаде иновативна методика за развитие на предприемчивост и креативност сред
младите хора на Балканите.

Още информация може да намерите тук .

/МГ/

Филмът "Откъснати" е българското предложение за "Оскар", след като спечели голямата награда от 10 000 лв. от
фондация "Лъчезар Цоцорков" на 19-то издание на Международния фестивал за късометражно кино Inthepalace.

Фестивалът се състоя в Двореца на културата в Перник. В рамките на събитието бяха прожектирани над 270
филма, от които 161 в състезателната програма. 13-членно жури оценява състезаващите се филми и проекти.
Директори на 6 европейски фестивала за късометражно кино гледаха официалната селекция и се срещнаха с
представители на филмите.

"Откъснати" е на режисьора Стефани Дойчинова, продуциран от Веселка Кирякова ("Ред Карпет Филмс"). В
главните роли са актьорите Любен Чаталов, Янина Кашева и Неда Спасова. Това е история за любовта и за
невъзможността хората да общуват помежду си заради времето, в което живеем, за пропастта между
поколенията, пишат централни медии.

Фондация "Лъчезар Цоцорков" връчва и още една награда от 10 000 лв. Тя е за българския проект "Горчиво" на
режисьора Димитър Велков с продуцент "Гарти филмс", избран за победител в питчинг сесията на фестивала.

Питчинг е кратко представяне на идея за предстоящ филм, с цел намиране на финансова подкрепа. В подобни
фестивали млади режисьори, продуценти или сценаристи представят проектите си "на терен" чрез съответна
филмова визуализация.

Проектът "Горчиво" получава и 10 000 лв. за снимачно оборудване, предоставени от "Fourelements Production &
Services", както и 5000 лв. за PR услуги от "8 PM Studio".

Източник: vreme2001.com

КОМПАНИИ И ОРГАНИЗАЦИИ ИЗВЪН БДФ -
(БРОЙ НОВИНИ: 16)

Обзавеждане, книжки и играчки получи като дарение Детското отделение на болницата във Видин. Жестът е на
фондация "Ангели за България", която подпомага разкриването на детски кътове в държавни болници в страната.
Дарението е съобразено с възрастта и потребностите на малките пациенти, обясни завеждащият д-р Пламен
Филипов:
"Всичко е съобразено с възрастта на децата - играчките и мебелите, и това е много важно, защото не всички
мебели и играчки са подходящи при децата, в смисъл - наранявания, когато са малки частите, могат да бъдат
погълнати. Дарението е удачно по отношение на тези изисквания и е своевременно, доколкото трябва, защото
децата се нуждаят от повече уют, когато са болни".
Част от педиатрията в момента е включена в структурата на ковид отделението и не разполага със свободно
пространство, където детският кът да бъде разположен. Временно е бил позициониран във фоайето.

Заглавие: Фондация "Л. Цоцорков" праща късометражен филм на "Оскар"
Дата: 17.06.2022 09:36
Медия: Индустриален клъстер Средногорие

Заглавие: "Ангели за България" с дарение за Детското отделение във Видин
Дата: 12.06.2022 18:00
Медия: Конкурент

https://srednogorie.eu/%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BB-%D1%86%D0%BE%D1%86%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B0-%D0%BA%D1%8A%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82/
https://www.konkurent.bg/news/16550388004690/angeli-za-balgariya-s-darenie-za-detskoto-otdelenie-vav-vidin


"Предстои, когато ни бъде върната тази част, след ремонта, който ще бъде направен, и там ще има отделна стая и
занималня за малките деца, този детски кът с играчки и пособия да бъде разположен там".
Дарения за детското отделение се получават периодично. Освен неправителствени организации, сред дарителите
са културни институции, детски градини и граждани, допълни д-р Филипов.

Главният изпълнителен директор на Виваком получи Жълта роза за спомоществувателство на каузите на
сърцатите дами

Близо 300 дами и техните гости пяха химните на България и на Зонта клуб София в хотел Милениум при началото
на Бала на жълтата роза – ежегодното бляскаво събитие на световната благотворителна организация, която
обединява жени-професионалисти около стойностни каузи.

Ивелина Джамбазова, президент на клуба с мандат 2021-2022 година, обяви идеята, за която ще отидат всички
средства, събрани на тържествената вечеря от търга, кувертите и томболата – оборудване на лаборатория по
киберсигурност към Центъра за върхови постижения в Техническия университет. Специалността е сравнително
нова за България, но изключително актуална покрай тормозът и изнудването на деца в интернет.

Заместник-ректорът на Техническия университет по научната дейност доц. д-р инж. Лидия Гълъбова благодари за
навременната помощ.

Ефирни балерини от Националното хореографско училище се отблагодариха на Зонта клуб София за помощта,
оказана при ремонт на образователната институция с това, което могат най-добре - класически и народни танци.

Деветокласничката Лени Попова, Искрен Пецов и Владо Димов дадоха своя принос за музикалния адреналин на
присъстващите, а водещият Богдан Томов се оказа вещ и в провеждането на търгове.

Традиционните Награди "Златна роза", които се връчват всяка година на хора, допринесли за Зонта-каузите,
отидоха при главният изпълнителен директор на Виваком Николай Андреев и при изпълнителния директор
Аджибадем Сити клиник болница Токуда д-р Венелина Милева. А Бистра Илиева директор на Ареа 05, Дистрикт 30,
Зонта Интернешънъл си тръгна с огромен букет жълти рози и приза Златен ангел за "грижите, енергията и
ентусиазмът".

Патрон на събитието бе президентът Румен Радев, който изпрати поздравителен адрес. Специално обръщение бе
прочетено от името на кмета Йорданка Фандъкова, а вицепрезидентът Илияна Йотова подкрепя редовно
благотворителните инициативи.

За благотворителният търг щедри спонсори бяха предоставили значими предмети, а водещият Богдан Томов
успяваше с шеги и кандърми да вдигне рязко цените в наддаването. Най-скъпо се продаде иконата на Свети
Серафим със сребърен обков, дарена от SSG – за 15 хиляди лева при първоначална цена 8700.

Копието на тамплиерска монета от 220 лева достигна до сериозните 1800, а рисунка с молив от художника-класик
Васил Стоилов на характерните за него жени от село Герман, утрои цената си на 1500 лева.

Останалите предмети от търга също получиха подобаващо парично изражение от щедри хора с добри сърца.

В резултат: лабораторията по киберсигурност ще бъде подпомогната със сериозната сума от над 90 хиляди лева,
събрани от Зонта клуб София.

Снимки Андрей Тилков

Учениците от СУ "Христо Ясенов", Професионална гимназия Тодор Пеев, ОУ "Христо Ботев", ОУ "Христо Ботев" - с.
Лопян и посетителите на библиотеката на Народно читалище "Тодор Пеев – 1871" получиха ново дарение на книги
от Геотехмин и Елаците-Мед.
По традиция за 24 май и 1 юни компаниите са дарили томове известни произведения от българската и световната
класика на Достоевски, Стендал, Христо Ботев, Иван Вазов, Захарий Стоянов и др. В дарението са включени

Заглавие: Зонта клуб София събра над 90 хиляди лева за лаборатория за киберсигурност
Дата: 12.06.2022 18:57
Медия: Епицентър

Заглавие: Геотехмин и Елаците-Мед направиха дарение на библиотеките в община Етрополе
Дата: 13.06.2022 07:38
Медия: Балканец

http://epicenter.bg/article/Zonta-klub-Sofiya-sabra-nad-90-hilyadi-leva-za-laboratoriya-za-kibersigurnost/284702/10/0
https://balkanec.bg/geotehmin-i-elatsite-med-napraviha-darenie-na-bibliotekite-v-obshtina-etropole-55652.html


академични издания, посветени на важни въпроси от българската история, класически произведения за деца -
"Патиланци" на Ран Босилек, "Тръгнал Кос" на Асен Разцветников, "Бърборино" на Леда Милева, "Принцът и
просякът" на Марк Твен, "Приключенията на Лукчо" от Джани Родари, книги за деца от Гео Милев, Иван Гранитски
и др. Има и сборници, като "Крилата христоматия по родолюбие" на издателство "Захарий Стоянов". 
Даренията са част от програмата на Група ГЕОТЕХМИН за корпоративната социална отговорност "Култура и
национална идентичност". Началото ѝ е поставено в навечерието на 24 май през 2012 г. с дарителска кампания в
областта на литературата и изкуството и инициативи, насочени към духовното израстване и съхраняване на
националното самосъзнание на младите хора в общините от района на дейност. Дружествата са дарили десетки
хиляди издания от световната и българската класика на детски градини, училища и читалища, основно в Софийска
област. 
Източник: balkanec.bg 

Фондация "Нана Гладуиш - Една от 8" ще гостува в Стара Загора, за да подкрепи дамите с диагноза рак на гърдата.
На 23 юни, от 15:00 ч. до 17:00 ч., в залата на Международния младежки център, 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 дами, при които болестта е прогресирала, съобщават от Общината в
града.
Ще бъдат представени всички аспекти на живота с тежката диагноза, както и видеа с отговори на пациентски
въпроси от водещи специалисти в областта на онкологията, гинекологията и кинезитерапията.
Дамите ще получат практически съвети, ще имат възможност да разговарят със специалистите на "Една от 8",
както и да получат безплатни информационни брошури, тюрбани, специализирани сутиени за след мастектомия и
да заявят потребност от първична протеза.
"Каним жените с диагнозата да се възползват от напълно безплатната подкрепа", казват от Фондацията.
За да участвате в срещата е необходимо да се свържете с "Една от 8" на телефон: 0878 16 17 18 от 6 юни до17 юни
между 10:30 ч. и 16:00 ч. 

Текстът представя акценти от разговора в поредния епизод на предаването "Властта на гражданите" - "За
бъдещето на социалните професии" по Дарик радио с водещ Йовка Йовчева. Гости са Диляна Гюрова,
директор на Център за професионално обучение "Св.Методий Славянобългарски" към Федерация на
социалните сдружения в България (ФССБ) и Александрина Димитрова, изпълнителен директор на
фондация "Сийдър.
ЧУЙТЕ ЕПИЗОДА

Обичайно всеки от нас се грижи за близък, приятел или член на семейството, когато дойде болест или трудна
житейска ситуация. Понякога тази грижа става непосилна или практически невъзможна и тогава търсим помощ от
социалните служби. Те са тези, които се грижат за най-уязвимите сред нас – деца и младежи без родители или с
физически и интелектуални трудности, самотни, болни и възрастни хора. Така социалните професии стават все по-
търсени и необходими, защото осигуряват грижа за най-застрашените членове на все по-застаряващото
население на Европа и много страни в света. Социалните професии са сред тези, които имат бъдеще в епохата
на новите технологии, които променят или почти изличават някои традиционни професии. 
В България общата пасивност и нехайство на държавата за състоянието на социалните услуги се компенсира
в известна степен от работата на няколко неправителствени организации. Александрина Димитрова разказва
за фондация "Сийдър" – една от водещите в процеса на прекратяване на институционализирането на деца в
страната. В момента тя поддържа няколко центъра от семеен тип в Казанлък и Кюстендил, където са приютени
деца и младежи без родители и такива с увреждания. Фондацията поддържа екип от повече от 90
професионалисти, сред които социални работници, трудотерапевти, психолози, социални терапевти,
кинезитерапевти, логопед, арт терапевт, психолог, социален педагог. Александрина ги определя като хора с
мотивация и желание да работят с уязвими групи. Фондацията се грижи за тяхното професионално развитие,
обучение и добри условия за работа чрез дарителски кампании и проекти.

Диляна Гюрова представя Федерацията на социалните сдружения, която обединява близо десет организации,
работещи в социалната сфера, неформалното и гражданското образование. Центърът за професионално
обучение "Св. Методий Славянобългарски" към Федерацията е създаден преди около 10 години по модел на
партньорската немска фондация "Либенау", която има 150 години опит, предлага 330 услуги, а от 40 години има

Заглавие: Фондация "Нана Гладуиш - Една от 8" гостува в Стара Загора, за да подкрепи жените с диагноза рак
на гърдата
Дата: 14.06.2022 10:12
Медия: DarikNews.bg

Заглавие: Властта на гражданите. "Аз искам да помагам на тези хора всеки ден за тях да е един хубав ден."
Дата: 13.06.2022 23:55
Медия: Информационен портал за неправителствените организации

http://dariknews.bg/regioni/stara-zagora/fondaciia-nana-gladuish-edna-ot-8-gostuva-v-stara-zagora-za-da-podkrepi-zhenite-s-diagnoza-rak-na-gyrdata-2313949
https://www.ngobg.info/bg/news/126372-%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B0%D0%B7-%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BC-%D0%B4%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BC-%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%B8-%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%BA%D0%B8-%D0%B4.html


собствен Институт за социални професии. В него се подготвят социални работници по дуалната система за
обучение – най-ефективната форма на обучение в тази сфера. 

В България социалните услуги и професии имат проблеми не само по отношение на работодатели, регулация,
професионална квалификация и финансиране, но и като обществено разбиране за важността им. Диляна
пояснява, че има институции, които следят и имат изисквания за социалните професии, направени са промени в
законодателство и в нормативни документи, функционира и Агенция за качеството на социалните услуги, както и
Наредба за критериите и стандартите за социални услуги, тече и обществено обсъждане на Наредба за качеството
на социалните услуги. "Има дефиниции", казва тя, "но те не са достатъчни за да решат проблемите и по-скоро
задълбочават тежката бюрократичност на системата".
Местните власти и общините са основните работодатели, които осигуряват социални услуги за населението. Едва
15% от социалните центрове се управляват от организации като Сийдър. Всяка община разполага с различни
ресурси и възможности да привлича допълнителни средства, но повечето са затруднени да подбират кадри и да ги
контролират, както и да осигуряват тъй необходимата им и често пренебрегвана супервизия. 

Големият проблем не само в България, но и в Европа и по света, остава недостигът на социални работници и
качеството на услугите. Тъй като у нас за социалните професии не се изисква специализирано образование, те
често се практикуват от хора без мотивация и отношение към уязвимите обществени групи. При завършилите
специализирано образование пък проблем е липсата на практически опит. Диляна смята, че неправителствените
организации могат да осигурят паралелен процес на изцяло практическо обучение. Важно е да се промени и
медицинският модел на работа с хора с увреждания, който подхранва предразсъдъците към тях и прави
социалните професии непрестижни. Сега на нуждаещите се от социална помощ се гледа през призмата на това,
което не могат. Социалната работа трябва да им помогне да разкрият какво могат и как да са самостоятелни.
Опитът на страни като Австрия и Германия показва, че е особено важно социалните работници да се поддържат
с непрекъснато обучение и да се задържат в професията, а неправителствените организации, които дават услуги
да имат своя политика и да познават нуждите на социалните работници, да бъдат активни и да са водещи в
грижата за уязвимите членове на обществото.
Александрина допълва, че неправителствените организации в социалната сфера в България са действени, но
са малко на брой, тъй като предлагането на социални услуги изисква самата организация да е стабилна, да може
да управлява големи екипи и да се справя с трудни ситуации. 
Разговорът остава отворен за бъдещи дискусии заради важността на темата и с надежда за благоприятни
развития.
ххх
Предаването е реализирано в рамките на проект "Какво можем заедно", финансиран от Фонд Активни
граждани България (https://www.activecitizensfund.bg) по финансовия механизъм на Европейското икономическо
пространство. Проектът се изпълнява от Фондация Дарик в партньорство с Фондация 42 и НПО Портала.
Цялата отговорност за съдържанието на публикуваните епизоди се носи от Фондация Дарик, НПО портал и
Фондация "Четиридесет и две" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че те отразяват
официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и
Оператора на Фонд Активни граждани България.
#власттанагражданите.

"Била България" (BILLA) дари 50 000 лв. в подкрепа на програмата на Българския червен кръст - "Топъл обяд",
съобщава търговската верига.

В рамките на следващата учебна година дарението ще осигури безплатна топла храна за 250 деца и младежи от
социално уязвими семейства на възраст от 7 до 18 години. Инициативата обезпечава основните жизнени нужди за
здравословно развитие на ученици, които живеят под прага на бедността, на деца с увреждания, както и на такива,
изгубили единия или двамата си родители.

През настоящата учебна година веригата осигури топла храна на 700 деца и младежи в начален и среден
образователен курс от училища на територията на цялата страна. Общият брой на учениците, получили подкрепа
от началото на инициативата през 2004/2005 г. до днес, е 20 448, посочват от компанията.

/ВЙ/

Заглавие: "Била България" е дарила 50 000 лв. в подкрепа на програмата "Топъл обяд" на БЧК
Дата: 14.06.2022 15:41
Медия: Българска телеграфна агенция

Заглавие: "Америка за България" с почетния знак на Пловдив заради Базиликата СНИМКИ
Дата: 15.06.2022 14:10

https://www.bta.bg/bg/news/economy/281864--bila-balgariya-e-darila-50-000-lv-v-podkrepa-na-programata-topal-obyad-na-b
https://www.marica.bg/kultura/amerika-za-balgariq-s-pochetniq-znak-na-plovdiv-zaradi-bazilikata-snimki


Кметът Здравко Димитров връчи отличието на председателя на фондацията Нанси Шилър

Фондация "Америка за България" получи "Почетен знак на град Пловдив" за опазването на Епископската
базилика. Той бе приет от председателят на фондацията Нанси Шилър.

С нея бе и целия директорски борд на "Америка за България", който пристигна и разгледа за първи път
Епископската базилика. Гостите минаха с почуда над стотиците квадратни метри късноантични мозайки,
изобразяващи птици и лози.

"Благодаря на Америка за България за това бижу в Пловдив. Много съм щастлив, че бордът на директорите идва
тук за първи път. Искам да благодаря и на екипа на Регионалния археологически музей - на Елена Кесякова, на
Жени Танкова, на доц. Елена Кантарева, които помогнаха за възстановяването на мозайките", каза кметът
Здравко Димитров.

Кметът припомни, че базиликата се очерта като един от водещите и един от най-посещаваните музеи в град
Пловдив. Няма турист, който да е дошъл тук и да не се е заинтересувал къде е.

"С връчването на почетния знак на град Пловдив бих искал да благодаря на фондация "Америка за България" от
страна на Община Пловдив", добави кметът Димитров.

"Изпитвам изключително удоволствие да сме заедно тук днес. Най-важното е, че в това чудо, което виждаме тук
участваха около 50 български компании и стотици доброволци", каза Нанси Шилър и прие Почетния знак на
Пловдив.

Епископската базилика на Филипопол излезе близо 15 милиона лева. Половината от тях даде Община Пловдив.

Основен фокус в социалната политика на "Идеал Стандарт – Видима" през последните няколко години е
подобряването на условията в здравните заведения в региона и инвестирането в модерна медицинска
техника

Едни от най-значимите дарения са направени в областната болница МБАЛ "Д-р Тота Венкова" - в Акушер-
гинекологично отделение, Нервно отделение и "Клинична лаборатория". На представянето на направените
инвестиции от компанията, ръководството на болницата покани Ярослав Дончев, изпълнителен директор на
"Идеал Стандарт – Видима" и журналисти от региона.

"През годините "Идеал Стандарт – Видима" се доказа като един от най-големите дарители на областната болница.
Досега са инвестирали в "Хирургично отделение", "Педиатрия", "Неврология", "Ортопедия и травматология",
"Вътрешно отделение", "Кардиология", "Клинична лаборатория" и PCR лаборатория, каза д-р Нели Савчева,
заместник-председател на Съвета на директорите на МБАЛ "Д-р Тота Венкова".

"Здравеопазването е приоритет номер едно за нас. Ние всяка година подпомагаме и надграждаме тази помощ за
всички здравни заведения в региона. Само за 2021 г. реализираните инвестиции за по-добро здравеопазване са
над 300 000 лева. Създаването на по-добри условия на работа и предоставянето на нова апаратура, вярваме, че
са възможност за привличане на млади специалисти. Всички инвестиции, които са направени в апаратура и
обзавеждане са в отделения, където има висока социална стойност. Вече 30 години един от основните ни
приоритети е социалната дейност – здравеопазване, образование, култура, спорт", каза Ярослав Дончев по време
на посещението в болницата.

Д-р Ангел Анчев с гордост представи обновеното АГ отделение с думите: "Успяхме да направим едно отделение,
което се равнява на най-добрите в страната. Условията са много добри и се надяваме все повече жени да избират
да раждат при нас. Стаите са обновени и има възможност бебетата да са при майките, което досега не беше така."

В "Нервно отделение" д-р Николай Влаев показа обновените стаи и различния подход при тяхното изграждане,
съобразен в зависимост от състоянието на пациентите и обясни: "Във всяка стая са изградени санитарни
помещения, включително и такива за инвалиди, което стана възможно благодарение на "Идеал Стандарт –
Видима"."

Посещението на журналистите завърши в "Клинична лаборатория", където беше показана най-новата медицинска

Медия: Марица

Заглавие: "Идеал Стандарт – Видима" инвестира в отделения на МБАЛ "Д-р Тота Венкова" с висока социална
стойност
Дата: 16.06.2022 11:02
Медия: Дарик

https://darik.bg/ideal-standart-vidima-investira-v-otdelenia-na-mbal-d-r-tota-venkova-s-visoka-socialna-stoinost


апаратура за коагулация и биохимичен анализ - последната голяма инвестиция на "Идеал Станадрт – Видима" за
МБАЛ "Д-р Тота Венкова". "Двата основни апарата определят качеството на работа на много високо ниво.
Техниката, която получихме е на стойност около 115 000 лв. "Клинична лаборатория" е една от възловите структури
за болницата, тъй като те са в основата другите отделения да си свършат качествено работата. Точността на
резултатите са предпоставка за точна диагноза и подходящо лечение. Инвестицията в тези структури се отплаща
многократно – високо ниво на обслужване, бързина на изследванията и качествено лечение."

"Апаратите са на едни от най-добрите световни производители на медицинска техника", каза д-р Милена
Господинова и обясни: "С новия апарат за коагулация точността е изключително висока и много по-бързо са
готови резултатите. С апарата за биохимичен анализ в пъти е съкратено времето на едно изследване. Ще дам
един пример - от вземането на пробата до крайния резултат е необходим около един час, т.е. ако е взета кръвта в
спешно отделение и пациентът е тежък случай, докато се настани на легло – резултатът е готов и се изпраща по
вътрешната система на болницата по електронен път."

"Областните болници имат изключително социална функция и дарителската подкрепа на "Идеал Стандарт –
Видима" косвено влияе върху социалната дейност на болницата. Добрата база дава възможност за работа на
много млади хора. В момента специализантите стават повече, което много ни радва", каза д-р Михов в края на
посещението.

Домакини на посещението бяха д-р Минко Михов, директор на болницата, д-р Нели Савчева, заместник-
председател на Съвета на директорите на болницата, д-р Николай Пенчоков, директор на РЗИ – Габрово, д-р
Ангел Анчев, завеждащ АГО, д-р Николай Влаев, завеждащ "Нервно отделение" и д-р Милена Господинова,
завеждащ "Клинична лаборатория".

Специален проект Неделчо и Туджаров: Жена не може да спечели "Игри на волята" 

Фондация "Атанас Буров" има удоволствието да обяви за втори път в своята дългогодишна история конкурс за три
стипендии за подпомагане явяването на изпит за първо ниво на професионалната акредитация Chartered
Financial Analyst (CFA) и две за Financial Risk Manager (FRM). Средствата са изцяло набрани от целеви дарения на
приятели, възпитаници и стипендианти на фондацията на благотворителен коктейл проведен на 1 юни 2022 г.

Инициативата за това начинание е стартирана от Клуба на стипендиантите и приятелите на Фондация "Атанас
Буров" и e подкрепена от настоятелите на Фондацията.

Стипендиите покриват стандартната такса за регистрация за изпита в размер на USD 700 за CFA Level 1 и USD
600 за FRM Level 1 и ще бъдат предоставени на кандидати, които се явяват на изпита за първи път.

За да бъдат допуснати до конкурса, кандидатите трябва да отговарят на изискванията за регистрация за изпит
съответно за CFA Level 1 & FRM Level 1:

Конкурсът ще се проведе в два кръга:
Подбор по документи, при който ще бъдат допуснати единствено кандидатите, регистрирани или отговарящи на

изискванията за регистрация в CFA/FRM програмите.
Пробен изпит CFA Level 1, който ще се проведе на 16 юли 2022 г. и пробен изпит FRM Level 1, който ще се

проведе на 17 юли 2022 г., в сградата на Райфайзенбанк, на адрес: гр. София 1407, район Лозенец, бул. Никола Й.
Вапцаров №55, Експо 2000, Фаза III, ет. 6. Изпитът се провежда съвместно с Kaplan Schweser.

Кандидатите трябва да представят: актуална автобиография и мотивационно писмо на английски език, и копие на
академична справка (диплом), не по-късно от 10 юли 2022 г.

Актуална информация за конкурса е достъпна на страницата на Фондация "Атанас Буров" www.atanasburov.org в
раздел "Вести":

Изборът на стипендиантите е изцяло обективен и е на база на резултатите от пробните изпити (mock exam).

Крайният срок за подаване на документи е 10 юли 2022 г., като те трябва да бъдат изпратени до следните два
електронни адреса: fnburov@postbank.bg, burov.club@gmail.com със следния Subject (Относно): CFA Scholarship
2022 или FRM Scholarship 2022, съответно. Телефони за контакт 02 811 6433; 02 811 6434.

Материалът е предоставен от Фондация "Атанас Буров".

Заглавие: Фондация "Атанас Буров" обяви конкурс за три стипендии
Дата: 16.06.2022 10:21
Медия: Бизнес Дир.бг

Заглавие: Национална младежка среща започва в Перник

https://business.dir.bg/pr-zone/fondatsiya-atanas-burov-obyavi-konkurs-za-tri-stipendii
https://utroruse.com/article/810384/


Най-голямото събитие за младежки политики в страната - Националната младежка среща започва днес в Перник,
съобщи общинският пресцентър. Тази година основната тема е "Младежка работа от А до Я". Единадесетото
издание на Националната младежка среща се организира от община Перник и Младежко сдружение за мир и
развитие на Балканите, в партньорство с Националния младежки форум и Представителството на Европейската
комисия в България. 
Кметът на Перник Станислав Владимиров и един от основните лектори на събитието проф. Хауърд Уилямсън са
обсъдили важността на развитието на младежките политики, както и значението на младежката работа за
активните подрастващи.Проф. Уилямсън е един от авторите на седемтомната поредица за историята на
младежката работа в Европа, както и на десетки други публикации на Съвета на Европа. Професор Уилямсън е
преподавател по Европейска младежка политика в Университета на Южен Уелс и член на Почетния тръст на
Международната фондация на наградата на херцога на Единбург. 
Владимиров заяви, че е изключително важно институциите и младежките организации да си партнират и не просто
да си говорят, а да се чуват. "Само така идеите на младежите и администрацията ще могат да бъдат осъществени
по най-добрия начин", категоричен е кметът на Перник. Станислав Владимиров каза още, че с провеждането на
националната среща екипът му цели да изведе на преден план ролята на младежката работа и заедно с младите
хора да бъдат набелязани стъпки за нейното развитие в България.
Според проф. Уилямсън е необходимо всеки млад човек да има достъп до предоставените възможности. Мерките
за ограничение и регулиране трябва да се въвеждат само за младежи, които имат потребност от тях, смята
професорът. По думите му много млади хора се нуждаят от подкрепа и менторство, които е възможно да получат
от професионалисти като младежките работници.
Кметът и проф. Уилямсън смятат, че инвестициите в младите хора са важни и Националната младежка среща е
стъпка в реализирането на младежките политики. 

Тази събота, 18 юни, Лайънс клуб – Панагюрище ще реализира пореднта си благотворителна иницитива. Този път
каузата, зад която застават панагюрските лъвове, е "Да победим глада!". Тъй като инициативата ще е фолклорна
панагюрска вечер, всички поканени и реили да участват в нея, трябва да спазят определен дрес код. Те трябва да
са облечени с народна носия или в част от дрехите им да има фолкропен мотив.

Досега няколко години Лайънс клуб – Панагюрище за Коледните и Великденските празници съвместно със
супермаркети "ДАНИ" организира блгтворителната кампания "Купи и дари!", благодарение на която е зарадвал
десетки социално слаби за празниците

Успех на новата инициатива!

Фондация "Ела и ти" вече пета година доказва, че хората с ограничена или пълна неподвижност могат да имат
съвсем пълноценно и дори екстремно преживяване сред природата.

До момента благодарение на доброволците и екипа ѝ десетки хора с увреждания са политали с тролей над
Фотинските водопади и Караджов камък, влизали са в пещери като Съева дупка, Проходна и Снежанка, участвали
са на състезанието "По стъпките на Алеко с приятел".

Доброволци организираха на Панчаревското езеро, близо до София приключение за хора с различни
затруднения. Идеята е две лодки с гребци, спасители и пасажери, които имат затруднена или пълна
неподвижност, да преминат заедно на отсрещния бряг, докато пред очите им се разкрива красива гледка от
самото сърце на езеро. Търси се железният екип, който ще направи всичко това възможно.

"Предоставяме възможност на доброволците те да имат водещата роля, т. е. те трябва да измислят някакви
занимания, които сами да проведат на брега с всички, които са в очакване или са се престрашили да се качат на
лодките", каза за БНР Гергана Дойчинова, организатор на инициативата.

Дата: 16.06.2022 08:14
Медия: Утро Русе

Заглавие: Лайънс клуб – Панагюрище организира поредната благотворителна инициатива за социалнослаби
Дата: 15.06.2022 17:29
Медия: ОщеПан

Заглавие: Фондация "Ела и ти" организира приключения за хора с различни затруднения
Дата: 15.06.2022 18:06
Медия: Novini.site

https://oshtepan.com/2022/06/15/15325/
https://novini.site/fondatsiya-ela-i-ti-organizira-priklyucheniya-za-hora-s-razlichni-zatrudneniya/


Кристин Пейчева е организатор, доброволец, участва в инициативите на Фондация "Ела и ти" от около две години.

"Буквално се пристрастрих към това усещане, да помагам на тези хора, защото те имат нужда, не им се обръща
много внимание в обществото, често са пренебрегвани".

Повече можете да чуете в звуковия файл.

Слушай новината

В Пазарджик ще се открие медико-социален център за уязвими групи от населението в областта. Това съобщи
предаде БТА Мариан Димитров, директор на фондацията "АДРА-България", по чийто проект ще работи социалната
услуга.

Целта на Центъра за социално обслужващи дейности е да предостави медицински и социални услуги. Той е
оборудван със стоматологичен и медицински кабинет с доплер, ехограф, ЕКГ, апарат за костна плътност и др.
Разполага със зали за социални психотренинги, семинари и конференции. Обособено е и помещение за развитие
на социалното предприемачество с представители на уязвимите групи.

Центърът е разположен на обща площ от 390 кв.м, има 15 помещения, дворно пространство и паркинг.

Той ще бъде открит утре от 10:00 часа.

Асоциацията на европейските журналисти-България в партньорство с Дарт център, престижна журналистическа
организация, специализирана в отразяването на насилие, конфликти и травма, организира серия от два
семинара, посветени на темата за ранното детско развитие. 
Целта на двете обучения е да даде отговор за следните въпроси: Защо е важно периодът на ранното детство да
присъства в журналистическите текстове и отразяване? Как да гледаме през призмата на ранното детско
развитие, когато отразяваме други теми? Какво означава да разговаряме с децата по етичен начин и да пишем за
тях, без да нарушаваме правата им? 
Идеята е журналистите да придобият основни знания и умения за задълбочено отразяване на теми, свързани с
ранното детско развитие, както и пресечните им точки с други социални проблеми, като неравенството,
образованието, здравеопазването, отглеждането на децата, и социалната и икономическа политика на дадена
страна. 
Семинарите, водени от Ирене Касели, международна репортерка с опит в областта на ранното детско развитие,
ще се проведат на 29 и 30 юни 2022 г. 
29 юни: Защо децата и техните семейства имат място в новините.

Лекция: Защо ранното детско развитие (период, през който се формира по-голямата част от човешкия
мозък) е важно; какво казва науката и как да я приложим в отразяването на други теми, като политика,
климат или местно развитие
Етично отразяване на деца и представяне на някои акценти от наръчника "Децата и медиите"
Отразяване на ранното детско развитие в българските медии

Час: 10:30–12:00 ч.
Място: TBD 
Събитието е безплатно, а местата са ограничени. Регистрирайте се до 27 юни на: https://bit.ly/3NPbyTl. 
30 юни: Ранно детско развитие: практическа работилница

римери за материали, свързани с ранното детско развитие
Как да намерим идеи за материали, свързани с ранното детско развитие? Как да "продадем" идеята на
нашия редактор?
Индивидуална работа по идеята за материали на всеки участник (участниците изпращат своите идеи не по-
късно от 27 юни 2022 г.)

Час: 10:30–12:00 ч.

Заглавие: В Пазарджик ще бъде открит медико-социален център за уязвими групи
Дата: 15.06.2022 17:17
Медия: Новини.бг

Заглавие: Обучения: Защо децата и техните семейства имат място в новините
Дата: 16.06.2022 23:55
Медия: Информационен портал за неправителствените организации

https://novini.bg/bylgariya/obshtestvo/723795
https://www.ngobg.info/bg/news/126382-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%BE-%D0%B4%D0%B5%D1%86%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82-%D0%BC%D1%8F%D1%81%D1%82%D0%BE-%D0%B2-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5.html


Час: 10:30–12:00 ч.
Място: TBD 
Събитието е безплатно, а местата са ограничени. Регистрирайте се до 27 юни на: https://bit.ly/3Qe1uoR. 
Препоръчително е участниците в практическата работилница да са присъствали на първия семинар. От тях се
изисква да изпратят идея за материал, свързан с темата за ранното детско развитие (не повече от 100 думи),
която лекторката ще им помогне да развият и подобрят. 
Работният език е английски. 
След регистрацията ще получите имейл с потвърждение и допълнителна информация за събитието. 
Повече за лекторката: 
Ирене Касели е мултимедийна репортерка и писателка с над 15 години опит в радио, телевизионни и печатни
медии. Напоследък се фокусира върху теми като ранно детско развитие, репродуктивни права и предоставящи
грижи лица. Тя е и старши съветник на Инициатива за отразяване на ранното детско развитие към Дарт центъра,
престижна журналистическа организация, която специализира в отразяването на насилие, конфликти и травма. 
В продължение на десетилетие Касели е чуждестранен кореспондент в Латинска Америка и работи с Би Би Си,
The Washington Post, The Guardian, The New York Times и други. През 2019 г. тя започва да отразява ранното
детско развитие за The Correspondent. През януари 2021 г. Касели стартира свой собствен бюлетин "Първите 1000
дни", където продължава да пише за началния, основополагащ период от живота ни, който твърде често се
пренебрегва. Автор е на глава в Unbias the News, книга за това как да направим журналистиката по-разнообразна.
Тя е носител на редица награди за своята работа. 
Това събитие се организира в сътрудничество с Инициативата за отразяване на теми, свързани с ранното
детско развитие на Дарт центъра за журналистика и травма. Събитието е подкрепено от Фондация
"Америка за България". Съдържанието е отговорност на Асоциацията на европейските журналисти-
България и не отразява непременно гледната точка на Фондацията. 

Международният център за математически науки (ICMS-Sofia) към Института по математика и информатика на
БАН ще получи грант от фондация "Саймънс" - една от най-големите благотворителни организации в САЩ. Това
стана ясно по време на лекция на проф. Юрий Чинкел, провела се в хотел Интерконтинентал София на 13 юни.
Грантът е в размер на над 1 млн лева и е за период от 3 години. Пред учени, представители на държавната власт
и бизнеса проф. Чинкел изнесе лекция на тема Building Scientific Institutes.

Повече подробности по темата разказа проф. Петър Бойваленков, директор на Института по математика и
информатика към БАН. Той сподели, че това е втора поред среща на млади български математици, която се
надява да прерасне в традиция около всеки 24 май да се събират утвърдени млади математици от цял свят, които
да представят своите резултати в модерни направления.

"Има много ситуации, за които математиката има готово решение и просто очаква инженерното му
превъплъщаване в живота. Класически пример са джипиесите. Те са по метод на Нютон, който Нютон а и преди
него е бил развиван преди повече от 300 години", каза проф. Бойваленков. Той изтъкна, че има недостиг от
специалисти, тъй като повечето от най-добрите математици веднага след завършването си заминават в
чужбина.

Относно диалога между бизнеса и науката, проф. Бойваленков каза: "В съвсем зародишно състояние са тези
разбирания. Ние от науката не знаем какво можем да дадем, а те не знаят какво могат да поискат. И трябва да се
срещаме и да говорим повече".

Той посочи, че основните дейности, които ще бъдат извършени по проекта са откриване на нови изследователски
позиции, конференции за обмяна на идеи и резултати и реинтеграция. Освен това, проф. Бойваленков каза, че
средното ниво по математика на българските деца е много зле, докато нивото на олимпийци и такива, които се
интересуват от математика е високо, но подчерта, че сме изгубили много специалисти по време на емиграцията
през 90-те години.

Повече подробности за можете да чуете в звуковия файл.

Благодарение на дарение от ПроКредит Банк България в УНСС вече функционират три станции за зареждане на
електрически автомобили. Миналата година УНСС стартира инициативата "Зелен университет". Дарението е част

Заглавие: ICMS-Sofia ще получи грант от над 1 млн. лв.
Дата: 16.06.2022 19:52
Медия: Радио София

Заглавие: ПроКредит Банк България дари на УНСС станции за зареждане на електрически автомобили
Дата: 16.06.2022 20:06
Медия: Университет за национално и световно стопанство

https://bnr.bg/sofia/post/101663435/icms-sofia-shte-poluchi-grant-ot-nad-1-mln-lv
https://www.unwe.bg/bg/news/23530/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82-%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D1%83%D0%BD%D1%81%D1%81-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE.html


от усилията на банката в подкрепа на зелените политики и в унисон с ангажираността на университета за
прилагане на мерки за намаляване на негативния отпечатък върху природата.

Като поредна стъпка към задълбочаване на сътрудничеството между ПроКредит Банк България и УНСС ректорът
проф. д-р Димитър Димитров и Камелия Минева подписаха споразумение за сътрудничество.

Проф. д-р Димитър Димитров подчерта, че допирните точки между университета и банката в посока на зелени
инициативи и дигитализация ще допринесат за успешно сътрудничество и ще дадат добавена стойност и за двете
страни. "УНСС има голяма мрежа от партньори в България и в чужбина и може да се възползваме от тази
синергия между вашите и нашите партньорства. Предвиждаме да направим Академия с ПроКредит Банк и съм
убеден, че това е само началото, ще има и много други възможности за съвместни инициативи", каза проф.
Димитров.

"Хареса ни това, че сме на една вълна по отношение на зелените инициативи, които приемаме, като съществена
част от корпоративната социална отговорност на банката и смятаме, че студентите трябва да обръщат внимание
на подобни инициативи, а също така и да мислят как да се развиват в бъдеще", каза Камелия Минева. Тя
коментира стажантските програми като уточни, че в момента в "ПроКредит Банк България" има стажанти от УНСС
и се вижда, че те искат да се докоснат до практиката и се интересуват какво се случва в бизнеса. "За нас е много
положително, че има студенти, които още от 1-2 курс започват да се ориентират и да търсят стажове. Ние ще
направим усилия, било то посредством Академията или с други инициативи да дадем възможност на младите хора
да започнат стажове. Специфичното за ПроКредит Банк, е че полагаме много усилия в обучението на колегите,
което е много ценно за младите хора", каза Камелия Минева.

В обхвата на Споразумението за сътрудничество влиза партньорство за осигуряване на по-добри възможности за
кариерно развитие и реализация на студентите от УНСС чрез посещения на място в офисите на ПроКредит Банк
България, срещи с експерти, организиране на учебни и преддипломни стажове и практики.

Документът предвижда представители на банката да участват в учебния процес чрез провеждане на учебни
занятия, както и да влизат в състава на комисии за държавни изпити и дипломни защити. ПроКредит Банк
България ще консултира и изготвя рецензии на учебни планове и програми, подготвени в университета и ще
провежда беседи със студентите на тема "Как се започва бизнес в България?" и какво се очаква от тях на
работното им място.

УНСС ще предоставя възможност за презентиране работата на банката сред студентите и ще съдейства за
подбор и предложения на подходящи кандидати за работа в ПроКредит Банк. Провеждането на уъркшопове за
решаване на конкретни казуси от студенти и запознаването на младите хора със значим за даденото дружество
проблем, с което то се е справило успешно, също са част от споразумението.

Координатор по споразумението от страна на УНСС е Атанас Димитров, директор на Междууниверситетския
център за развитие на кариерата, а от страна на ПроКредит Банк България са Валя Тодорова и Аделина
Лазарова, експерти в отдел "Човешки ресурси".

КАМПАНИИ - (БРОЙ НОВИНИ: 3)

Само два дни остават до 16 юни, когато в 18:30 часа Областната администрация на Пловдив ще превърне фоайето
си в концертна зала - за благотворителния концерт "Всеки може да бъде щастлив" -За щастлив и пълноценен
живот на децата със синдром на Даун. 
Събитието е със специалното участие на изключителния оперен певец Ивайло Михайлов и магичния проф. д-р
Людмил Петков, който ще бъде на рояла.
"За мен е привилегия да се включа в концерта за децата, "оперирани" от всички лоши човешки качества, които ни
показват как Светът може да стане едно по-добро място за всички", така Ивайло Михайлов отговори на въпроса
какво го е мотивирало да бъде част от концерта "Всеки може да бъде щастлив". 
Оперният певец е един от най-знаменитите български тенори. Той е ученик на именития Калуди Калудов. Ивайло
Михайлов пее на сцените в Палма де Майорка, Антверпен, Гент, Форе Насионал в Брюксел и много други. Най-
силните му роли са на Васко да Гама, Ернани, Дон Хозе, Родолфо, Фентън, Пинкертон, Алфред Жермон, Радамес,
Фауст, Каварадоси, Вакула и повече от 30 други. Но освен всичко друго Ивайло Михайлов е човек, който носи
голямо сърце. 
А добрите сърца привличат добри сърца - така в благотворителния концерт се включва и проф. д-р Людмил Петков:
"Децата и детското в човека е нещо свято за мен. Подкрепата ми за тях е безрезервна, категорична и безусловна.
Без значение кога, къде и по какъв начин ще застана до тях и с тях в нашата човешка цялост!", заяви той преди

Заглавие: Остават само два дни до благотворителния концерт "Всеки може да бъде щастлив" - За щастлив и
пълноценен живот на децата със синдром на Даун 
Дата: 14.06.2022 15:43
Медия: PO tv

https://www.potv.eu/1285603.html


събитието.
Проф. д-р Людмил Петков е преподавател в АМТИИ "Проф. Асен Диамандиев" и класически пианист, музикален
критик, автор на музика и кросоувър артист и импровизатор. През 2007 г. в рамките на един ден изпълнява за
първи път в света интегрално 36 сонати за пиано и цигулка от В. А. Моцарт.
Събраните по време на благотворителния концерт "Всеки може да бъде щастлив" средства ще подкрепят клуб
"Всеки може" към фондацията "Up with Down", чиято цел е да развие специалното кътче за срещи, занимания,
танци, творчество, обучение и забавление за семействата с деца със синдром на Даун.
Входът за събитието е 20 лева. Всеки, който се присъедини, ще стане част от каузата и ще помогнем заедно на
клуб "Всеки може" да продължи да раздава усмивки и щастие.
Благотворителният концерт "Всеки може да бъде щастлив" - За щастлив и пълноценен живот на децата със
синдром на Даун се реализира благодарение на безвъзмездната подкрепа на музикантите, на Драматичен театър
Пловдив, на фирма "Рунитон", която осигури рояла за събитието, на Регионален център за подкрепа на процеса на
приобщаващото образование (РЦЦПО) - Пловдив, на винарна "Брестовица", Сватбен ресторант "Кадифе", трапезна
вода Iceberg Water. 

Точно 1000 бебешки кутии са зарадвали млади майки и техните новородени бебета през миналата година и
началото на 2022 г. Освен в трите родилни отделения във Варна, кутиите - подарък са достигнали и до семейства
от Шумен, Хасково, Велико Търново и още няколко български града. Това обяви Жанислава Сапунджиева –
директор "Услуги за деца и семейства" към фондация Карин дом на дискусионен форум на тема ,,Ранна подкрепа
и ранна детска интервенция за деца от 0-3 и техните родители", който се проведе днес във Варна.

На форума беше представен социалният ефект от съвместния проект на Фондация Карин дом и Фондация Кахане,
които стоят зад реализирането на Бебешка кутия.

Специалисти от родилните отделения във Варна споделиха положителния ефект от инициативата и изтъкнаха
колко важна е подкрепата за ранното детско развитие.

Целта на проекта е превенция на изоставянето, намаляване риска от социална изолация и бедност, както и
подкрепа на семействата в тези първи най-важни месеци за детското развитие.

Бебешката кутия е безплатна и съдържа едни от най-важните необходими продукти за новороденото: бебешки
дрешки, одеало, мека играчка, комплект козметика за бебето, памперси, дървено гребенче, дървена играчка,
бебешки кърпички от памук, комплект "Карти с игри за бебета от 0 до 6 месеца", създадени от специалистите на
Карин дом и ваучер за една безплатна консултация със специалист.

В момента в България няма мащабен и достъпен механизъм за подкрепа на родителите на новородени и това
води до редица предизвикателства и стрес в първите дни след раждането, категорични са специалистите. На
срещата днес стана ясно, че ще се направят стъпки тази ранна подкрепа да се превърне в устойчива практика на
местно и национално ниво.

Както вчера първи ви съобщихме добрата новина- Средствата за лечението на Стиви от Перник са събрани.
Въпреки, че сумата поиската за лечение в Германия не беше никак малка, само за четири месеца цяла България
успя да събере парите и Стиви да може да се лекува без притеснения. Желаем му успех и скорошното му
заръщане – здрав и щастлив при приятелите и роднините си.

Вчера майката на Стиви съобщи добрата новина и отправи огромна благодарност към всички, които са помогнали
за каузата.

Днес бащата на момчето пък съобщава, че нещата, които са останали от благотворителния базар за сина му са
дарени на дома за деца в кв. Калкас.

А желанието на семейството е групата "Благотворителен базар "БЪДЕЩЕ ЗА СТИВИ" да бъде пренасочена за
друго детенце в нужда.

Заглавие: 1000 бебешки кутии зарадваха семейства на новородени бебета във Варна
Дата: 16.06.2022 14:40
Медия: Радио Варна

Заглавие: Предай нататък: Даряват остатъка от базара за Стиви, започва нова кауза са спасение на поредното
дете
Дата: 17.06.2022 10:37
Медия: За Перник

https://bnr.bg/varna/post/101663218/1000-bebeshki-kutii-zaradvaha-semeistva-na-novorodeni-bebeta-vav-varna
https://zapernik.com/2022/06/17/142346/predaj-natatak-daryavat-ostataka-ot-darenoto-za-stivi-zapochva-nova-kauza-sa-spasenie-na-porednoto-dete/


"Желанието на моето семейство е да пренасочим групата за друго детенце което ще има нужда от нашата помощ
ще се радвам aко застанете зад моето решение защото държавата не помогна на нашите деца, затова искам
всички заедно да помогнем на друго детенце благодаря ви!!! Детенцето което ще подкрепя ще кача неговите данни
и банкова сметка в близките дни който желае може да остане в групата и да го подкрепи!!!", написа Валери
Иванов.

ЗАСТЪПНИЧЕСТВО И ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО -
(БРОЙ НОВИНИ: 2)

Сред приоритетните промени, които искат неправителствените организации в закона за домашното насилие е
въвеждането на така наречения регистър, до който ще имат достъп всички институции, забрана за издаване на
разрешителни за лично огнестрелно оръжие и отнемането му, ако вече има такова, каза за Радио Стара Загора
Галина Илкова от неправителствената организация "Save her". Друга важна промяна, която предвижда проектът
за промяна в закона за домашното насилие е извършителят да посещава специализирана помощ за справяне с
гнева и агресията.

Припомняме ви, че в края на месец май в Министерството на правосъдието се състоя среща, на която се водеха
разговори и обсъждане на промяна в закона за домашното насилие. На тази среща присъства и Галина Илкова -
представител на неправителствената организация "Save her"- организация с нестопанска цел, в която членуват
доброволци, които помагат на жертви на домашно насилие, абсолютно безплатно и доброволно.

Повече за исканите промени, може да чуете в звуковия файл.

Информационният портал за неправителствените организации в България (НПО Портал) връчи снощи, 15 юни
2022 г., годишните си награди. След две години карантина на събития, отново се събрахме, в бистро The Steps в
София (социалното предприятие на фондация Сингъл Степ), за да отличим най-пишещите и най-четените
граждански организации на NGOBG.info, и за да се видим, защото живите срещи много ни липсваха. Беше
приятелско, беше и много смешно, защото водещият Георги Кючуков – не само е Кмет на стендъп комедията у
нас, но е и съпричастен на каузи и гражданки организации. 
Георги Генчев, ръководител на екипа на портала откри събитието и припомни за значението на наградите, че те
са своеобразен сертификат за прозрачност. Защото НПО Порталът дава възможност на гражданските
организации да информират редовно по-широка аудитория за дейностите и постиженията си, да разказват какво
правят, за кого е важно и какво променят. Прозрачно да изразяват позицията си по важни за обществото въпроси,
да се застъпват и защитават правата на хората, със и за които работят. 

В наградите на Портала няма номинации и жури. Победителите се излъчват сред регистрираните потребители на
Портала на база на статистика от сайта за всяка от категориите.
Поздравяваме всички отличени колеги и им благодарим за доверието!
Наградените за периода 2020–2021 г са:
В категорията "Организация с най-много публикации" отличаваме организациите, които са публикували най-
много през своите профили на НПО Портала. А това са:
- Фондация "За нашите Деца" – първо място с 199 публикации
- Фондация работилница за граждански инициативи – второ място със 123 публикации
- Асоциация за развитие на София – трето място със 115 публикации.

Категория "Най-четена новина". Една от най-популярните рубрики на НПО Портала е рубриката Новини. Тук
отличаваме организации, чиито новини са били четени най-много.

Сдружение "Младеж за разбирателство – България" – първо място за новината "Приеми Мия от
Германия в своя дом за учебната 2021/2022 година"
Американски съвет за международно образование България – второ място за новината "Търсят се
приемни семейства за ученици от САЩ за учебната 2021-2022 година"

Заглавие: Неправителствени организации искат промени в закона за домашното насилие
Дата: 10.06.2022 14:24
Медия: Радио Стара загора

Заглавие: НПО Порталът връчи годишните си награди
Дата: 16.06.2022 23:55
Медия: Информационен портал за неправителствените организации

https://bnr.bg/starazagora/post/101660419
https://www.ngobg.info/bg/news/126384-%D0%BD%D0%BF%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8A%D1%82-%D0%B2%D1%80%D1%8A%D1%87%D0%B8-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%88%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%81%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8.html


Народно Читалище "Напредък 1869" от Горна Оряховица за новината "Национален танцов конкурс
"Танцова въртележка" Горна Оряховица 2021"

Третата категория е "Най-голям успех в привличането на читатели". В нея се състезават онези организации,
които имат едновременно публикации над средния брой за един потребител на Портала и четения на
публикациите си също над средното ниво за Портала. Резултатът измерваме в проценти.

Фондация Музейко – първо място. Организацията е сред най-активните потребители и 82 % от нейните
публикации са четени над средното за НПО Портала.
Фондация Импакт Драйв – второ място. Организацията е сред най-активните потребители и 71% от
нейните публикации са четени над средното за НПО Портала.

Третото място си поделят две организации:

Тръст за социална алтернатива – Организацията е сред най-активните потребители и 67% от нейните
публикации са четени над средното за НПО Портала.
Фондация Лале – Организацията е сред най-активните потребители и 67% от нейните публикации са
четени над средното за НПО Портала.

Събитието организирахме с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия
механизъм на ЕИП, Фонд Активни граждани България - (www.activecitizensfund.bg) и Фондация Америка за
България. 
Постиженията на НПО Портала през 2020 и 2021 г. във факти и цифри: 
- Базата данни с НПО надхвърли 14 000 регистрирани организации
- Порталът имаше над 775 000 уникални посещения
- Посетените страници бяха 2 735 000
- Общият брой на публикациите бе 4813
- Над 270 бяха новорегистрирани доброволци, които търсят кауза, в която да се включат
- Абонатите на бюлетина, който издаваме всеки вторник, надхвърлиха 8500
- Бяхме медийни партньори на над 100 инициативи на граждански организации
- Фейсбук страницата ни се следва от над 19 000 души 
- Извън България порталът е посещаван най-често от САЩ – 25 000, Германия – 10 000 и Великобритания – 8000
пъти.
НПО Порталът не е търговски проект и съществува с идеална цел. Той е общност на граждански активни хора –
демократична и с отворен достъп за потребителите си. Напомняме, че всяко юридическо лице с нестопанска цел
може да регистрира свой профил на НПО Портала и да се възползва от неговите възможности. Организациите
сами могат да публикуват своите новини, обяви, покани, позиции, отчети, които искат да стигнат до повече хора. 
На този линк можете да намерите повече подробности за това как да използвате портала -
https://www.ngobg.info/bg/как-да-използваме-портала.html 
Снимки: Зорница Димитрова 
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