
СЪДЪРЖАНИЕ

Медиен мониторинг 17 - 24 юни 2022 г.

БДФ В МЕДИИТЕ
ЧЛЕНОВЕ НА БДФ
КОМПАНИИ И ОРГАНИЗАЦИИ ИЗВЪН БДФ
КАМПАНИИ
ЗАСТЪПНИЧЕСТВО И ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО

БДФ В МЕДИИТЕ - (БРОЙ НОВИНИ: 1)

Български дарителски форум (БДФ) представя обобщена картина на обществените нагласи към дарителската
подкрепа за украинските граждани с резултати от проведено национално представително проучване на "Алфа
Рисърч" по поръчка на БДФ. Изследването се реализира с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани
България.
Наред с проучването БДФ представя и общи наблюдения за дарителството в подкрепа на пострадалите от войната
в Украйна и търсещите закрила в страната ни. Източници на информацията са публикации в онлайн медийни
издания, дарителски платформи и социални медии.Контекст:
По данни на Националния портал за хората, засегнати от войната в Украйна (ukraine.gov.bg/):

От началото на войната до настоящия момент (март – юни 2022 г.) 350 823 украинци са влезли в България. От тях
79 949 (23%) са хората, останали в страната, и от тях 39 143 (почти 50%) са деца.Обществени нагласи към
дарителството, насочено към пострадалите от войната:
През месец юни 2022 г. "Алфа Рисърч" проведе национално представително проучване, поръчано от БДФ, за
обществените нагласи към дарителството за пострадалите от войната в Украйна.
Първите три месеца от дарителската активност на българските граждани се открояват със следните специфики:

11,2% от пълнолетните българи (или приблизително 615 000 – 620 000 души) са направили дарение за
пострадалите от войната в първите три месеца от началото на руската агресия срещу Украйна. Сред най-
активните в тази дейност се открояват жителите на столицата и областните градове, средните поколения
(30-50 годишни), високо образованите.

Даренията са основно финансови и предметни. Силно ограничен е делът на подпомогнали нуждаещите се
под формата на труд и/или подслон.

Какъв тип дарения сте правили?

Основен канал за реализация на даренията са кампаниите на гражданските организации, следван с
двойно по-нисък дял от доброволчески инициативи.

Желанието да се подпомогнат търсещите убежище и закрила в България доминира над стремежа да се
окаже подкрепа за останалите в Украйна.

Българските граждани са отделили сравнително високи за обичайните нива на дарителска активност у нас
суми: най-голяма част (39%) са дарили над 100 лв., 15% – между 50 и 100 лева.

Каква сума сте дарили? 
Наблюдения за периода:
Дарителите са основно физически лица, компании и граждански организации. Наблюденията ни показват

Заглавие: 11% от българите са дарили за каузи в подкрепа на пострадали от войната в Украйна
Дата: 23.06.2022 23:55
Медия: Информационен портал за неправителствените организации
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изключителна вълнà от съпричастност и солидарност сред българите, които още в началото на военните действия
се организираха и обединиха усилия за оказване на помощ.

Още в първите дни след избухването на войната в Украйна, сред неформални групи, най-вече в социалните
мрежи, бяха споделени апели за обединяване на усилия. Хора с различен социален статус, професии и
занимания отвориха домовете си, за да посрещнат бягащите от войната предимно жени и деца. Доброволческата
енергия и труд, осигурените средства и материали нараснаха с бързи темпове в отговор на увеличаващия се поток
украински граждани към България.

Спонтанно, но с професионален подход бяха оформени групи за помощ и общности, в които всеки, който искаше
да дари стоки и храни от първа необходимост, можеше да го направи. Бяха изградени
координационни/ситуационни центрове в предоставени безвъзмездно пространства, където с помощта на
доброволци се събираха, сортираха и раздаваха дарения на пострадалите от войната украински граждани.

Десетки граждански организации пренастроиха основната си дейност, за да може да се изгради
инфраструктура за адекватна и навременна подкрепа към търсещите защита.
Паралелно на доброволческата енергия в помощ на бягащите от войната, институциите в страната структурираха
подход за оказване на хуманитарна и друга помощ. Националните власти и местна администрация заработиха в
синхрон с НПО, които пряко работеха на терен в помощ на украинските граждани. На официалния правителствен
портал www.ukraine.gov.bg бяха представени различни форми на подкрепа и услуги в полза на украинските
граждани, част от които предоставени от НПО.
За разлика обаче от дарителството по време и непосредствено след COVID-19 пандемията, когато повечето
дарители оповестяваха своите дарения, сегашната ситуация остава по-сложна за анализ. Обобщена информация
в цифри за обема дарения трудно може да се представи, защото много дарители за каузи, свързани с подкрепа на
пострадали от войната в Украйна, остават анонимни. Единици бяха компаниите, които публично заявиха подкрепа
с конкретен обем дарени средства за каузата на украинските граждани, бягащи от войната – кауза, около която
няма обществен консенсус. 
#України

Публикацията е разработена в рамките на проект ACF/825 "Дарителски компас за устойчиви
партньорства", финансово подкрепен от Фонд "Активни граждани България" (www.activecitizensfund.bg) по
Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ЕИП). Цялата отговорност за
съдържанието се носи от БДФ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че отразява
официалното становище на Финансовия механизъм на ЕИП и Оператора на фонд "Активни граждани
България".

ЧЛЕНОВЕ НА БДФ - (БРОЙ НОВИНИ: 18)

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". 

Български фонд за жените (БФЖ) е единствената българска фондация, която подкрепя местни неправителствени

Заглавие: Десетки ученици от Първа езикова гимназия в град Варна се включиха в инициативата "Журналисти
в училище"
Дата: 17.06.2022 23:55
Медия: Информационен портал за неправителствените организации

Заглавие: Годишен отчет на БФЖ за 2021: удвоихме бюджета си, предоставихме 134 директни гранта и
достигнахме 207 351 преки бенефициенти
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организации, работещи за правата на жените, за премахване на всички форми на дискриминация и за постигане
на реална равнопоставеност на половете във всички сфери на живота. 
Усилията ни за отпускане на безвъзмездни средства и повишаване капацитета на гражданското общество се
ръководят от убеждението, че правилният вид подкрепа за колективните действия на жени, момичета, ЛГБТИ+
хората и защитниците на правата на човека ще доведат до дълбоки социални, политически, културни,
икономически и екологични промени – спешно необходими за справедлив и равен свят. 
Затова средствата, които набираме, се инвестират директно в дейностите на малки граждански организации в
цялата страна. В някои случаи ние сме първият, основен и понякога единствен източник на подкрепа за
инициативи, стартирани и ръководени от жени, момичета и транс* хора. Нашите процедури са кандидатстване са
прозрачни, достъпни и достатъчно гъвкави да отговорят на глобални предизвикателства. По този начин
гарантираме, че новосформирани организации и колективи могат да получат първоначален тласък за развитието
си, а вече установени такива – да подобряват устойчивостта си и уменията си за стратегическо планиране и
измерване на социалното въздействие. 
През 2021 г. обявихме второто издание на конкурсната процедура за финансиране на организационните и
административни нужди (core funding) на организации, работещи за правата на жените. Предоставихме 218 000
лева на 7 партньори, сред които младежката ЛГБТИ организация "Действие" и женското ромско сдружение
"Хаячи". 
Сътрудничеството ни с женски организации и колективи се ръководи от нашата Теория на промяната, която с
много усилия и вълнение завършихме през изминалата година, задълбочените ни проучвания и обратна връзка за
нуждите на гражданския сектор, и нашите тематични приоритети, а именно: 

Овластяване на момичета и жени
Укрепване на социални движения
Маргинализирани теми
ЛГБТИ+ справедливост
Екологична справедливост
Насилие, основано на пола
Невидими общности и проблеми 

За нас тези числа разказват специална история – на постепенен, но сигурен напредък към един по-справедлив
свят, в който гласовете на момичетата и жените са чути, а изборите им- зачетени. 
Повече за споделените ни победи в една от най-трудните и непредсказуеми години досега, може да прочетете тук. 

През уикенда Националният дворец на културата в София ще се превърне в пространство за технологии и наука.
След 2 години препятствия за присъствено събитие, в събота ще се проведе фестивалът "Роботика за България"
2022 г. Организатори са SAP Labs Bulgaria и Фондация "Работилница за граждански инициативи". Ученически
отбори по Роботика от цялата страна ще представят своите екипи и проекти, които са разработвали през годината,
както и ще демонстрират уменията на създадените от тях роботи. Всеки отбор ще бъде оценен от жури според
дизайна на робота, екипната игра и представянето на проекта. Финалите на робо играта ще са в публичната част
на събитието. 
Отборите в програмата "Роботика за България" са създадени съгласно концепцията на международното
състезание за ученици FIRST LEGO League. Фестивалът се провежда за пета година, като участниците в него са
предварително селектирани измежду всички отбори, предали заданията си във виртуалния кръг от януари до май.
Участниците са над 170 ученици в 32 отбора от 16 града в страната. 
Повече за инициативата "Роботика за България" четете тук. 
Инициативата стартира през 2015 г. и се провежда в рамките на вече седем учебни години, като в нея участват над
1500 ученици от 5 до 10 клас от цялата страна. Създадените отбори тази година бяха 79 от 42 училища в 26 града.
Целта на програмата е да бъде стимулиран интересът на учениците към науката и технологиите, като
едновременно с това им даде възможност за работа в екип. "Роботика за България" е насочена към създаване на
необходимите условия за създаване и подготовка на училищни отбори по роботика чрез обучение на ментори. 

40 000 часа труд на доброволни начала и над 2 милиона инвестиции в развитие на местните общности е вложила
TELUS International Bulgaria за 10 години от началото на най-голямата доброволческа инициатива TELUS Дни на
подкрепа.

Заглавие: София посреща ученици от цялата страна за фестивал по Роботика
Дата: 17.06.2022 23:55
Медия: Информационен портал за неправителствените организации

Заглавие: 40 000 часа доброволчески труд и над 2 млн. лв. инвестирани от TELUS в "Дни на подкрепата"
Дата: 18.06.2022 15:20
Медия: Мениджър
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Данните бяха отбелязани на специално събитие на компанията "Празник на доброто" по повод годишнината от
старта на инициативата. Празникът събра в градината на Комплекс за ранно детско развитие на фондация "За
нашите деца" представители на граждански и бизнес организации "За нашите деца", с които компанията работи
през годините за постигане на устойчива положителна промяна в обществото.

За 10 години TELUS International Bulgaria е подкрепила над 200 благотворителни и образователни организации,
оказвайки положително въздействие за над 250 000 души в страната. "Благодарение на "TELUS Дни на подкрепа"
успяхме да обновим училища и детски центрове в София и Пловдив, да засадим гора от 12 000 дървета, да
реновираме емблематични места като зоопарка в София.", сподели Кристина Иванова, главен директор за TELUS
International България и вицепрезидент Операциите за Европа. "Екипът ни не спира да помага за редица каузи и
през последните 2 години, които бяха особено предизвикателни", допълни тя.

Сред приоритетите в социалната подкрепа от страна на компанията, по които работата продължава и тази година
е опазването на биоразнообразието чрез спасяване на пчелите.

По време на събитието бяха наградени и одобрените от тази пролет проекти за финансиране от фондация
"Обществен борд на TELUS International в България". Годишно Общественият борд разпределя общо 170 000 лв. за
социално значими проекти на неправителстевени организации, фокусирани в здравеопазването, образованието и
околната среда.

Приветстваме доброволци да се включат към нас, казва Мариана Митева от фондация "Светът на Мария" за БТА и
продължава: Заедно с младежите с интелектуални затруднения те ще имат възможност да помогнат да оформим
лехите, да засадим разсада за цветя, зеленчуци, билки. Всеки желаещ може да се присъедини утре, 19 юни, от
10:00 часа в двора на учебната кухня в трудовия център, който се намира в бившата сграда нa Дома за деца без
родителски грижи "Асен Златаров" в столичния квартал "Надежда". Интернет формата за записване е тук, но
организаторите обещават да не връщат незаписалите се. Единственото, което съветват от фондацията, е
доброволците да вземат, ако имат, градинарски ръкавици и дребни градинарски инструменти, като малки лопати -
ще са ни от полза, както и доброто настроение и желание да работим заедно, допълва Митева. Ще се постараем
да превърнем градинската площ, както в привлекателно място за хората, живеещи в района, като засадим цветни
лехи, така и също ще се постараем да създадем градска био зеленчукова градина, в която да засадим билки,
различни зеленчуци. Реколтата ще се използва за практиката в учебната кухня на трудовия център.

"Светът на Мария" започва да се занимава и с градинарство от миналата година - с първоначална обработка на
тревните площи и "сега вече се стараем да го надградим доста по-професионално с подкрепата и на други
фондации, които ни дадоха насоки как да създадем такива градини", разказва Митева. Това е нова дейност за
хората с интелектуални затруднения тук, която им е доста интересна, защото е съвсем различна от всичко, което са
придобили като опит до момента. Затова и се включват толкова ентусиазирано и с желание - учат се на всичко,
свързано с градинарството - първоначално засаждане, разрохкване на пръстта, засаждане, поливане и
поддържане на градините.

Всички умения, които сега младежите придобиват, са насочени към целта с времето дейността да се развива.
Съвсем скоро предстои и изграждане на компостер, за да бъде завършен естественият кръг и да има биологична
тор, с която да подхранват градините.

"Светът на Мария" ще отпразнува десетата годишнина от създаването си идния месец. Мисията на фондацията е
"да подобри качеството на живот на хората с интелектуални затруднения и техните семейства, както и да
подпомага личностната им реализация чрез осигуряване на достъп до качествени услуги, развиващо обучение и
подходяща трудова заетост". Капацитетът при основаването през 2012 година беше за 24-има потребители. Сега
капацитетът е за 30 човека, уточнява Митева, като ние имаме малко повече потребители, които обслужваме – 37
са в момента. От следващия месец, за щастие, ще имаме и малко по-голям капацитет, но точната бройка все още
не е финализирана.

Към момента капацитетът и броят на хората, които посещават дневния център за трудови занимания "Светове", се
е увеличил. Същевременно "Светът на Мария" откри и новата локация – трудовия център "Учебна кухня – квартал
Надежда", където още 30 човека ще имат възможност да развиват уменията си за работа.

Това значи ли, че се увеличава и броят на хората с интелектуални затруднения? Наблюденията на Митева
показват, че в България те стават малко по-видими през тези години и това, че хората с интелектуални
затруднения са по-видими, може да изглежда отстрани като да се увеличава и броят им, казва тя.

Заглавие: "Светът на Мария" насърчава любители градинари и дърводелци да подкрепят проект на младежите
с интелектуални затруднения
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Световната здравна организация съобщава, че над един милиард хора - около 15% от глобалното население,
понастоящем страдат от увреждане и този брой нараства поради застаряването на населението и увеличаването
на разпространението на незаразните заболявания. По данни на световната организация "Специални
олимпийски игри" за деца и възрастни с интелектуални и физически увреждания приблизително между един и три
процента от световното население има интелектуални затруднения - около 200 млн. души, като те са значително
по-често срещани в страните с ниски доходи - при 16,41 на хиляда души. От локална гледна точка и според сайта на
фондацията "съгласно официалните данни, хората с интелектуални затруднения в България са 46 хил., от които
осем хиляди живеят в София, но за съжаление, са "невидими" за българското общество", пише там.

Това е една от мисиите на фондацията, продължава Митева - те да бъдат видими, да бъдат част от обществото, в
което живеят, защото те са част като всички нас, но с определени затруднения в тази област на човешкото
развитие, за разлика от други хора, които имат друг тип затруднения, но като всички нас, те са част от обществото и
точно това е и нашата мисия - те да са видими, да се чувстват част от обществото, обществото да ги приеме и през
изграждането на трудови умения вярваме, че това става най-силно осезаемо в обществото.

От създаването си "Светът на Мария" се грижи потребителите да усвояват трудови умения в сферата на работа в
професионалната кулинария. Митева описва, че хората с интелектуални затруднения усвояват умения за
приготвяне на заготовки, подпомагане на процеса за приготвяне на храна, както и сервиране, почистване на
помещения, измиване на посуда. Отделно от това те развиват умения за поддържане на хигиена на общи
помещения, както и за гладене на работно облекло. Това са умения, от които имат нужда много често в големи
хотелски вериги като персонал - хора, които да работят в гладачни отдели, ресторанти, където могат да са
обслужващ персонал.

Част от работодателите, с които работим, добавя Митева, имат големи офиси и част от потребителите, които са
наети при тях, за да почистват и поддържат офисите, също зареждат кафе за екипите.

Какви са резултатите след десет години, има ли положителни промени в нагласите на работодателите спрямо
хората с интелектуални затруднения и успява ли "Светът на Мария" да подпомага процесите за приобщаването им
към активната част на обществото? Специфично е като сфера на работа, наистина, отговаря Митева. С времето
работодателите все повече се отварят и има компании, които приемат политика за социална отговорност, и са
отворени за подобен подход на работа заедно с нас. С тях изграждаме контакти и започваме работа, но има и
компании, които засега нямат изградена такава политика.

Към момента "Светът на Мария" има 12 потребители на социалната услуга, които работят при работодатели в
различни фирми. Трудовата им заетост се осъществява с непрекъснатата подкрепа на фондацията - от една
страна към наетите с интелектуални затруднения, за да могат да се включат в работата и екипа с дейностите,
които трябва да извършат. От друга страна - предоставят подкрепа и на работодателите да изградят задачи и
работно всекидневие, които да са подходящи за хората с интелектуални затруднения, които работят при тях.
"Светът на Мария" осъществява непрекъсната подкрепа и за двете страни - не приключваме, когато те постъпят на
работа в началото при даден работодател, уточнява Митева. Подкрепата е постоянна, ние поддържаме контакт с
работодателите, за да можем да сме на линия и на разположение за съдействие във всеки един момент.

Дневният център за трудови занимания за хора с интелектуални затруднения "Светове" и защитеното кафене
очакват посетители на ул. "Риккардо Ваккарини" 8 в София, а био градината в квартал "Надежда" приема
доброволци на ул. "Сава Филаретов" 23.

Подходящото озеленяване и ключовото му значение за качествената градска зелена инфраструктура, която
осигурява своеобразна "еко-терапия" и допринася за по-ниски разходи за здраве, беше сред акцентите на
конференцията "Зелени градове & спорт за всички", която БТА организира в пресклуба си в Ямбол на 14 юни като
част от инициативата на БТА "Български гласове за Европа", която се изпълнява с подкрепата на Европейския
парламент.

/РИ/

София. За осма поредна година Национална кампания "Да бъдеш Баща" ще отбележи международния Ден на
бащата. Тази година датата е 19 юни – третата неделя от месеца, както всяка година. 89 страни в света са избрали
този ден за Деня на бащата. Затова и това се приема за международния Ден на бащата, и затова изборът на
Национална кампания "Да бъдеш Баща" пада именно върху този ден.
Както всяка година, много училища, детски градини и организации от цялата страна ще се включат в инициативите
за Деня на бащата. Щастливи сме, че създадохме традиция в България да отбелязваме този празник, както и
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българската "Седмица на бащата", всяка втора седмица на ноември.
Отново по традиция, дългогодишните ни партньори от фондация "Лале", с подкрепата на Столична община,
Столична дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" и Столична дирекция на вътрешните работи,
ще организира обичаното от всички семейства събитие, на което децата и татковците ще могат да разгледат
отблизо специални полицейски животни, автомобили, джипове, мотори и пожарна кола. Събитието ще се състои
на самия Ден на бащата, днес от 11:00 до 13:00 часа на площад "Александър Невски". 
Заповядайте!
Този Ден на бащата ни заварва с добри новини за татковците! Предложени са промени в Кодекса на труда, според
които бащите ще имат възможност да взимат двумесечен отпуск до навършване на 8 години на детето. Отпускът
ще може да се взима и на части, и ще бъде платен от държавното обществено осигуряване. Предстои да се уточни
размера на обезщетението, но сумата, която откриваме в медиите е 710 лв. Национална кампания "Да бъдеш
Баща" ще се радва да помогне за популяризирането на тези мерки. 
Пожелаваме на всички деца, бащи, майки и други важни за децата мъже – вуйчовци, чичовци, дядовци, батковци,
братовчеди, треньори и др. Щастлив ден на бащата и не забравяйте колко важна е тази връзка.
Нека не забравяме също, че, поради войната, безброй много деца или са изгубили бащите си, или са разделени от
тях за неясно колко време. Нека откриваме щастието на бащинството и на уникалната връзка, която мъжете имат
с децата и с мисълта, че не всеки има тази възможност. Много деца и у нас живеят без бащите си – дали поради
работа в чужбина, раздяла, смърт. Надяваме се, че и тези деца имат поне по един важен мъж в живота си, защото
#ВръзкатаЕВажна.

Пеликаните и екипът на Българска фондация Биоразнообразие (БФБ) ви канят на 24 юни, в 18.00 часа, на
специално благотворително събитие в полза на тези властелини на езерата. 
"Нека заедно се повеселим, но и да отворим сърцата си, за да помогнем на къдроглавите любимци. Нека заедно
дадем старт на лятото и на новия сезон на "симБиотично" – пространството на Атанасовско езеро" – канят
организаторите. 
И тази година те няма да изневерят на добрата традиция и ще открият сезона с наелектризиращ концерт на
бургаските Rock Acoustic с Ясен Димитров, Георги Русев и Тодор Тодоров, както и с музиката на младите и
обещаващи Kris Gran и OnTheTree. 
Освен това ще има Арт базар, на който гостите могат да си закупят произведения на местни творци от всички
възрастови групи – плетива, бижута, картички, керамика и др. Ще има интерактивна танцова работилница, която
ще раздвижи публиката. Ще има благотворителна разпродажба на рисунки на птици и снимки на пеликани. А
специален гост ще бъде "Моят съсед Пеликана", измайсторен и раздвижен от куклената актриса Неделина
Роселинова. 
Няма как купонът да мине без вкусна храна и студени напитки, затова са поканени приятелите от пекарна
"Зорница" и Пивоварната, които също ще дарят за пеликаните. 
Тази година събитието ще подкрепи кампанията "Да дарим за къдроглавия властелин на езерата". Къдроглавият
пеликан е една от най-забележителните и едри европейски птици, но няма друг такъв голям европейски град като
Бургас, където хората могат да се насладят на красотата на огромните пеликани, подредени в стройни редици над
главите им. 
Пеликаните са любимци на бургазлии и са емблематични за града, затова от БФБ искат заедно с всички
заинтересовани граждани да помогнат за опазването им и да разкажат интересната история на пеликаните –
защо са толкова важни, какво ги заплашва и какво може да се направи за тях. 
"Елате ни на гости на "симБиотично", на брега между Черно море и Атанасовско езеро, и ни помогнете за каузата
на къдроглавия властелин на езерата." – казват организаторите и обещават незабравимо петъчно парти край
езерото.Входът за събитието е срещу дарение. Всички участници ще дарят % от продажбите си в полза на
пеликаните. Подробности за участниците във Фейсбук събитието. 
За повече информация: Радостина Ценова – БФБ, 0896 798 908. 

В събота, 18-ти юни 2022 г., в Националния дворец на културата се проведе фестивал по роботика, като
заключително събитие на програма "Роботика за България". Ученици от цялата страна пристигнаха на национално
състезание в София, за да демонстрират своите умения и познания от света на науката и технологиите.
Инициативата за програмата е по идея на SAP Labs Bulgaria и се реализира в партньорство с Фондация
"Работилница за граждански инициативи".
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Отборите в програмата "Роботика за България" са създадени съгласно концепцията на международното
състезание за ученици FIRST LEGO League. Фестивалът се провежда за пета година. Право на участие имат
отборите, които са се представили най-добре на предварителните задачи, изпълнени в периода от януари до май
месец 2022 година.

След 2 години препятствия за присъствено събитие, тази година участнициите отново се събраха на едно място, за
да мерят сили с конкурентите от другите отбори. Във фестивала се включиха 170 ученици в 32 отбора от 16 града в
страната.

По време на състезанието участниците преминаха през няколко кръга и бяха оценени от специално жури,
разпределено по:

• Комисия Робо дизайн

• Комисията Екипна игра

• Комисия за Научно-изследователски проект

Финално паралелно състезание между отборите, разделени в четири дивизии, определи крайното класиране,
заедно с оценките от цялостното представяне във фестивала.

Крайната класация вижте в прикачения файл.

Още от състезанието

Инициативата стартира през 2015 г. и се провежда в рамките на вече седем учебни години, като в нея участват над
1500 ученици от 5 до 10 клас от цялата страна. Създадените отбори през 2022 година са 79 от 42 училища в 26
града. Целта на програмата е да бъде стимулиран интересът на учениците към науката и технологиите, като
едновременно с това им даде възможност за работа в екип. "Роботика за България" е насочена към създаване на
необходимите условия за създаване и подготовка на училищни отбори по роботика чрез обучение на ментори.
Инициатор на програмата е SAP Labs Bulgaria, в партньорство с Фондация "Работилница за граждански
инициативи".

"9 от 10 души в риск от бедност изпитват материални лишения. У нас бедността е детска - бедно е всяко 4-то дете у
нас. Колкото повече са децата в семейството, толкова по-голяма е вероятността от бедност. Колкото по-големи са
децата, толкова по-голям сред тях е делът на тези, живеещи в материални лишения".

Това сочат изводите, направени след проучване по проект "Ранно учене и развитие", който е част от проект за
подобряване на майчиното и детско здраве сред ромска общност "С грижа от 0 до 3". Той се реализира с
финансовата и организационна подкрепа на Фондация Тръста за социална алтернатива и от гражданска
коалиция, която включва сдружение ЛАРГО-Кюстендил, фондация "Бъдеще" -Ракитово и фондация за превенция
на престъпността ИГА - Пазарджик.

Днес изводите от проучването бяха представени на семинар в Хасково, на който присъстваха представители на
детски градини, служители от центрове за обществена подкрепа, социално подпомагане, здравни медиатори,
отдел "закрила на детето", от общините и от Областна администрация и РЗИ. Представиха ги Люба Венелинова и
Росица Миразчиева, която е координатор на проекта.

По-голямата програма обхваща няколко компонента, които са важни за най-малките деца – от 0 до 3 години. Това
са здравословно хранене, осигуряване на прегледи на хора, които нямат осигуровки, достъп до безплатни
лекарства за всички деца от 0 до 7 години, както и достъп до лични документи.

През 2022 г. се очаква между 96 000 и 105 000 деца на възраст 0-3 г. да се нуждаят от подкрепа в областта на
ранното детско развитие заради уязвимост от бедност и социално изключване на техните семейства.

Сред изводите по проучването беше, че колкото по-малко е населеното място, толкова по-вероятно е родителите
да се грижат много добре за децата. Осигуряването на спокойна семейна среда, полезна храна и подходящи
условия за живот е ключово за развитието на децата.

Заглавие: Проучване: 9 от 10 души в риск от бедност изпитват материални лишения
Дата: 20.06.2022 17:32
Медия: Perunik.COM

Заглавие: Известна журналистка ще преподава в Силистра онлайн медийна грамотност за 55+

https://www.perunik.com/news/543777/prouchvane-9-ot-10-dushi-v-risk-ot-bednost-izpitvat-materialni-lisheniya
https://www.kvorum-silistra.info/news/25482


Обучението "Медийна грамотност онлайн за възрастни хора" е част от програмата "Медийна грамотност онлайн –
учене през целия живот" на Коалиция за медийна грамотност и Фондация "Лъчезар Цоцорков". То се осъществява
в партньорство с Регионална библиотека "Партений Павлович", гр. Силистра. 
"Програмата е насочена към т.нар. "новодошли" в социалните мрежи възрастни хора 55+, 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.
Обучението е част от кампанията "Дни на медийна грамотност 2022", която се осъществява с финансовата
подкрепа на Програма за малки грантове към Американското посолство, Фондация "Лъчезар Цоцорков",
Програма "Европа" на Столична община, Фонд Активни Граждани и в партньорство с Министерството на
образованието и Министерството на културата. 
Водещ на обучението е разследващата журналистка Миролюба Бенатова.
Обучението ще се проведе на 29 юни (вторник) от 09:30 до 12:30 ч. на адрес ул. "Симеон Велики" 44
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 28 юни 2021 или да
позвънят на 0888661165. 

На 1 юли Националният дарителски фонд "13 века България" ще обяви официално кавалерът на Националната
награда за млади таланти "13 века България" в съвременното изкуство и наука.

Номинираните във второто издание на конкурса са четирима.

Изпълнителният директор на Фонда Слава Иванова подчерта, че отличието е необходимо. Чрез него младите,
талантливи и съзидателни хора в България разбират, че има грижа и мисъл за тях, че се цени всичко онова, което
правят за родината си. А паричното изражение на приза от 5 000 лв. ще подпомогне образованието на победителя
в чужбина.

За наградата кандидатстват български граждани на възраст до 35 години със завършено висше образование в
сферата на изкуството и науката със значими постижения в съответната област, приети за следдипломна
квалификация в акредитирани висши учебни заведения на територията на Европа, без България.

Призът на Националния дарителски фонд "13 века България" се присъжда от жури, чиито състав се пази в тайна,
но всеки от членовете е предложен от авторитетна институция в областта на изкуството и науката.

В подкрепа на всеки от номинираните НДФ "13 века България" е организирал дарителска кампания на сайта си

"Основната мисия на НДФ "13 века България" е дарителството. А то се крепи на емоция", казва изпълнителният
директор на Фонда Слава Иванова. – Да, наистина победителят ще е само един, но на нас ни се иска да
подпомогнем развитието на всички номинирани. Затова създадохме кампанията "Подкрепи таланта – дари".
Основната цел на инициативата е да бъдат финансово и морално подкрепени претендентите за следдипломната
им квалификация в европейски висши учебни заведения.".

При второто издание на Националната награда за млади таланти в съвременното изкуство и наука номинираните
(по азбучен ред) са:

Делян Балев – международни отношения. Учи във Виена за магистър по "Културни различия и транснационални
процеси".

Виктория Желязкова – интердисциплинарен изследовател и фотограф. Прави магистратура във Факултета по
социални науки на Масариковия университет, Бърно, Чехия.

Ана Костова – художник. В момента работи втора магистратура в Университета за изящни изкуства "Мутезиус", град
Киел, Германия, в класа на проф. Антже Майевски.

Ивалина Трендафилова – нанонауки и нанотехнологии. На постдокторантска специализация (36 месеца) в
Универтитета в Намюр, Белгия по програма BEWARE, съфинансирана от Marie Skłodowska-Curie Actions.

Кой ще стане вторият кавалер на Националната награда за млади таланти в съвременното изкуство и наука от

Дата: 20.06.2022 18:34
Медия: Кворум Силистра

Заглавие: На 1 юли става ясен носителят на Националната награда за млади таланти "13 века България" в
съвременното изкуство и наука
Дата: 21.06.2022 10:36
Медия: Блиц

https://blitz.bg/obshtestvo/na-1-yuli-stava-yasen-nositelyat-na-natsionalnata-nagrada-za-mladi-talanti-13-veka-blgariya-v-svremennoto-izkustvo-i-nauka_news893087.html


НДФ "13 века България" ще обявят тържествено на 1 юли 2022.

От своето създаване Фондът на Банка ДСК за помощ на украински бежанци, управляван от Фондация BCause,
финансира курсове по български език. Вече 15 курсисти са преминали първо ниво и адаптацията им ще бъде по-
лесна. Още над 100 човека се очаква да преминат през курс в Сливен за следващите 5 месеца.

Курсовете са безплатни за бежанците, като към тях има условие да са мотивирани да започнат работа в България.
За подбора на курсистите помагат организации, работещи пряко с бежанци, а обучението се провежда от
квалифицирани преподаватели.

В София 15 бежанци от Украйна завършиха първия си курс по български език. Той бе инициатива на Фондация "За
Доброто" и Фондация BCause, и се проведе от езиков център "Берлиц България".

Освен диплома за ниво А1 или А2, курсистите получиха и много лично отношение, споделени емоции и вярва, че
ще успеят в България. Добрата новина е, че курсът продължава със следващо ниво, отново с подкрепата на Банка
ДСК.

"Благодарим на Христина, Люси и Вера от Berlitz Bulgaria за всеотдайността - казват от Фондация BCause. - Освен,
че адаптираха специалната си методика за бързо усвояване на ежедневния език, изцяло съобразиха графика на
обучението с нуждите на хората, и предложиха преференциални цени, те показаха и много топло отношение към
бежанците."

В Сливен курсовете по български език се провеждат от три месеца и ще продължат още пет, отново благодарение
на Банка ДСК. Организатор е Обществен дарителски фонд - Сливен.

"Както знаете, голямата част от бежанците, които приехме, не се възползваха от държавната програма за хотелите
- разказват от Обществения фонд. - Те бяха настанени в личните домове на добри хора, сливналии им помагаха
първоначално с необходимите неща за живот. Много бързо жените от Украйна започваха да си търсят работа и
приемаха всякаква такава, за да не са в тежест на местните хора. Има работещи вече във фирмите Миролио,
Мерканто, Тирбул, ХиГ, Еко Асорти, в молове, болници и на други места. Първоначално, ние съпровождахме някои
от тях при търсене на работа, при търсене на квартира, при уреждане на документи в Бюрото по труда, НАП,
Социално подпомагане. Затова с желание започнаха да посещават курса по български език, на който водят и
децата си.
Тези наши усилия бяха забелязани от Фондация Bcause от София, които ни предложиха да помогнат в тази
дейност. Така благодарение на тях и техния дарител Банка ДСК, можем спокойно да продължим безплатния курс
за още 5 месеца."

Можете да подкрепите каузата с дарение:

Сметка: BG27STSA93000028830235

Бенефициент: Фондация Бикоуз в полза на благотворителността

Основание: В помощ на Украйна

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

12 учители – дигитални новатори в образованието ще бъдат отличени в конкурса на БАИТ за 2022 г. и ще получат
своите грамоти на официална церемония.

На заседание на журито, което включва членовете на Управителния и Контролния съвети на БАИТ, бяха
определени преподавателите, които се класират от първо до трето място в 4-те категории на конкурса "Дигитални
новатори в образованието".

Заглавие: Банка ДСК продължава да подкрепя финансово курсове по български език за бежанци от Украйна
Дата: 21.06.2022 12:01
Медия: BCause

Заглавие: Журито на конкурса "Дигитални новатори в образованието" определи 12-те учители, които ще отличи
Дата: 21.06.2022 13:02
Медия: Данибон

https://bcause.bg/daritelstvo/news-giving/829-banka-dsk-podkrepya-kursove-po-bulgarski-ezik-za-bezhantsi-ot-ukraina.html
https://danybon.com/iniciativi/digitalni-novatori-v-obr-juri/


Имената на отличените ще бъдат оповестени на официална церемония в ТехноМеджикЛенд на 29.06.2022 г. от
13.00 ч.

Общият брой кандидатури, които бяха подадени тази година, е 91. Отново най-много учители кандидатстваха в
категорията Интерактивност при преподаването – 38. За категориите Технологични иновации – 23 преподаватели,
Практическа насоченост на преподаването по информационни технологии – 9, Мултиплициране на иновативните
учебни решения – 21.

По традиция се запазва тенденцията от предишните две издания на конкурса общо кандидатурите на учители от
страната да са повече от тези от София.

Най-много заявки има от София, Бургас, Пловдив, Русе и Варна. Кандидатури постъпиха и от Видин, Димитровград,
Добрич, Нова Загора, Перник. Заявки има също от Пазарджик, Плевен, Радомир, Разград, Шумен и Стара Загора.

Активност в различните категории отбелязват и учители от по-малките населени места като Кнежа, Севлиево,
Сопот, Раковски, както и от няколко села: с. Крепост, Димитровград; с. Желю Войвода, Сливен; с. Драгиново,
Велинград.

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

Кампанията и церемонията по награждаването се провеждат под патронажа на Министъра на образованието и
науката.

…

Данибон е медиен партньор на инициативата.

Тридесет и един студенти от Техническия университет в София успешно завършиха дванадесетото по ред издание
на "Vivacom Техническа академия". Те са трети и четвърти курс в специалностите "Компютърни системи и
технологии", "Телекомуникации" и "Електроника".

Техническата академия е програма с продължителност 2 учебни семестъра, като обхваща седем лекционни курса
и упражнения, водени от експерти от различни области във Vivacom и преподаватели в ТУ - София. Провеждането
на лекциите стартира в онлайн форма и приключи в присъствена, а графикът бе изцяло съобразен с програмата
на студентите в университета. Част от изучаваните курсове са Управление на проекти, Технически английски език,
Софтуерни продукти и бази данни, Стратегия и развитие на телекомуникационни мрежи, Търговски решения,
Правна рамка и регулация на телекомуникациите и други.

"В продължение на 8 месеца ключови служители на Vivacom и преподаватели от университета обучаваха младите
инженери и им помагаха да придобият полезен практически опит, с който да затвърдят теоретичните си знания.
Радвам се да видя как в процеса на обучение тези млади хора развиват и изграждат своите качества да бъдат
професионалисти. Ние във Vivacom с желание подкрепяме различни образователни инициативи, защото вярваме,
че доброто образование е в основата на добрия кариерен път" каза Силвия Илиева, Старши мениджър Човешки
ресурси.

До момента повече от половината студенти, които са кандидатствали за стаж или работа във Vivacom, са одобрени
или назначени. Очаква се тяхната бройка да се увеличи поради предстоящи интервюта.

След близо двугодишна пауза заради пандемичната обстановка, тази година студентите имаха възможност да
посетят един от стратегическите обекти на компанията, а именно "Tелепорт Плана", където е поставена първата
предавателна сателитна антена в България. Тази изключителна наземна станция за спътникови връзки е дом на
множество антени от световно значение.
"Vivacom Техническа академия" е един от най-мащабните проекти, реализиран съвместно с Технически
университет – София. Целта на проекта е да изгради връзка между образованието и бизнеса, да срещне теорията
с практиката, подпомагайки студентите по пътя на професионалната реализация в корпоративния свят.
Завършилите успешно получават сертификат от "Vivacom Техническа академия", който подпомага
балообразуването на оценката за магистратура и стипендия и при кандидатстване за работа или стаж,
кандидатурите им се разглеждат с приоритет.

Заглавие: 31 са студентите от ТУ-София, които завършиха Vivacom Техническа академия 2022
Дата: 21.06.2022 15:15
Медия: OFFNews

https://offnews.bg/tehnologii/31-sa-studentite-ot-tu-sofia-koito-zavarshiha-vivacom-tehnicheska-aka-779461.html


Остават точно 8 дни до крайния срок, в който можете да кандидатствате в конкурса на най-голямата социално
отговорна инициатива на Лидл България - "Ти и Lidl за по-добър живот". Инициативата се реализира в
партньорство с Фондация "Работилница за граждански инициативи" и Български дарителски форум. 
Инициативата ще финансира проектни предложения на граждански организации (сдружения, фондации,
читалища, училищни настоятелства и други организации с нестопанска цел), чиято цел е да подпомогнат хора от
различни региони на страната да водят по-качествен и пълноценен начин на живот. 
Проектите трябва да са в следните тематични области: образование, култура и историческо наследство и околна
среда Одобрените проекти ще получат финансиране до 10 000 лв. 
На следния линк ще намерите информация за инициативата и документи за кандидатстване. 

Бизнес дами от "Лайънс клуб София Витоша" дариха 52 863 лева на фондация "Светът на Мария" - за изграждане
на кухня "Надежда". "Животът на хората с интелектуални затруднения и техните семейства е много сложен. С
щедрото дарение и огромните усилия на екипа във фондацията и на госпожа Цецка Караджова се сбъдва още
една мечта - изцяло ремонтирана и оборудвана кухня. Предстои ни още много работа, но подобни моменти
осмислят дейността ни.", коментираха благотворителките от "Лайънс клуб София Витоша", които винаги са готови
да се притекат в подкрепа на нуждаещите се. Те рядко оповестяват колко са събраните от тях пари, но по
традиция даряват действително респектиращи суми.

Финали на живо – 25 и 26 юни, гр. София. Най-добрите отбори през сезона ще излъчат новия училищен
шампион на България по електронни спортове

Преди 2 години, през учебната 2020-21г. стартира нова инициатива в българските училища – занимание по
интереси "Гейминг концепции", състоящо се от 2 части – учебна програма с фокус социално-емоционално учене и
междуучилищна лига по електронни спортове с национален мащаб (School Esports League).

Електронните спортове са една от най-бързоразвиващите се глобални индустрии днес. Казано накратко, това са
организирани състезания по видеоигри, в които отбори и играчи се състезават един срещу друг, а мачовете и
турнирите се излъчват на живо и включват коментар и награден фонд.

School Esports League (SEL) е първата българска училищна еспорт лига. Тя е част от по-голям проект – занимание
по интереси "Гейминг концепции", чиято мисия е да въведе електронните спортове на училищно ниво и да ги
направи достъпни за всеки ученик в страната. По този начин се цели създаването на иновативна учебна среда в
българските училища, която да стимулира учениците чрез техния интерес към електронните спортове и да пренесе
мотивацията им в класната стая, което от своя страна да доведе до придобиване на важни умения за кариерно и
личностно развитие, и повишаване на академичния успех.

"Гейминг концепции" е свободноизбираема извънкласна дейност със STEM и практическа насоченост, и има шанс
да ангажира и мотивира ученици, които не участват в други извънкласни и спортни дейности, като им даде
възможност да изучават материя, към която имат силен личен интерес. Заниманието е първо по рода си за
България и част от акцентите на уроците са - поставяне на цели и вземане на решения, здравословен начин на
живот и хранене, анализ и самоанализ, технически уроци, кариерно проучване и ориентиране. Много от задачите и
проектите предполагат използването на компютър и интернет и в този смисъл дистанционната форма на обучение
през последните 2 учебни години по никакъв начин не е оказала негативно вличние на заниманието, което има
възможност да се провежда както в присъствена, така и в смесена или дистанционна форма на обучение.

Освен уроците, пречупени през призмата на гейминга, учениците също така се състезават срещу други училища по
любимите си компютърни игри. През първите два сезона на лигата, те са две – League of Legends, игра от жанра
Мултиплеър Онлайн Батъл Арена (MOBA), известна с комплексната си стратегия и бързо развиващо се действие

Заглавие: Остават 8 дни до крайния срок в конкурса на инициативата "Ти и Lidl за по-добър живот"
Дата: 21.06.2022 23:55
Медия: Информационен портал за неправителствените организации

Заглавие: Бизнес дами дариха за "Светът на Мария"
Дата: 21.06.2022 23:55
Медия: Агенция Стандарт

Заглавие: ПМГ и ЕГ Кюстендил се класираха за финалите на School Esports League - първата българска
междуучилищна лига по електронни спортове
Дата: 23.06.2022 09:02
Медия: Дарик
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(геймплей). Второто заглавие е Counter-Strike: Global Offensive – най-популярната игра в жанра шутър от първо
лице в сферата на електронните спортове, където играчите не само управляват икономиката си в играта и
комуникират помежду си, но и координират множество аспекти от отборната си игра, за да увеличат шанса си за
победа.

Общо 30 училища от цялата страна участват във втория сезон, които са сформирали 36 League of Legends отбора и
37 CS:GO отбора. Първенството се провежда в продължение на учебната година, като редовният сезонпротича
онлайн, а форматът му е включва Плейсмънт фаза, Редовен сезон (лица, наподобяваща традиционните спортове
като футбол, където всеки отбор играе срещу всеки), Плейофи и Финали. Всяка събота (LoL) и неделя (CS:GO) се
провежда кръг от шампионатите, като два от мачовете биват избирани за стриймване и коментар на живо в Twitch
канала на SEL. Най-добрите 4 отбора във всяка игра се класират за финалната фаза и ще се изправят един срещу
друг на живо на финалите в София, където ще играят полуфинали и финал помежду си, и ще излъчат новия
училищен еспорт шампион на България по двете дисциплини.

Класиралите се отбори за финалната фаза по League of Legends са:
- VTG (ВТГ "Г.С. Раковски", гр. Варна)
- D'Aces (ПГСУАУ "Атанас Буров", гр. Силистра)
- PGPZE (ПГПЗЕ "Захарий Стоянов", гр. Сливен)
- excelgains (ПМГ "Проф. Емануил Иванов", гр. Кюстендил)

Класиралите се отбори за финалната фаза по Counter-Strike: Global Offensive са:
- 134 SU (134 СУ "Димчо Дебелянов", гр. София)
- LowExpectations (EГ "Д-р Петър Берон", гр. Кюстендил)
- gpche YR (ГПЧЕ "Йордан Радичков", гр. Видин)
- PGEE MAFIA (ПГЕЕ "Апостол Арнаудов", гр. Русе)

Официален партньор на инициативата е TELUSInternational Bulgaria – най-големият работодател в аутсорсинг
сектора в България с екип от над 3500 души в София и Пловдив. Те предоставят иновативно обслужване на
клиенти от цял свят на над 50 езика и са компанията с най-голям брой служители, обслужващи гейминг
индустрията в България, като поддържат едни от най-популярните компютърни игри на над 15 езика.

Електронните спортове се практикуват в електронна среда, така че периодите на дистанционно обучение през
последните дев учебни години не създават трудности за играчите. В контекста на изолацията дори се наблюдават
някои позитивни аспекти на електронните спортове. Учениците продължават да участват в отборни дейности, да
развиват социалните си умения, уменията си за вземане на решения и решаване на проблеми, и да се забавляват.

Също както при традиционните спортове, играчите тук се учат да приемат както победите, така и пораженията,
показвайки спортсменско поведение и уважение към опонентите си. Други ползи на електронните спортове са
социалната интеграция – достъпни са за всички, и дават възможност за създаване на нови приятелства и
позитивни емоции, създават чувство за принадлежност, постижение и признание. По време на заниманието
учениците също така се учат как да се държат в онлайн гейминг среда и имат шанс за първи път да бъдат част от
официална училищна спортна дейност.

В основата си електронните спортове пък представляват социална дейност, която насърчава лидерството,
работата в екип, комуникацията, аналитичното мислене, дигиталните и кибер умения и още много други ценни
качества, търсени от всеки работодател.

По време на финалната фаза на лигата на 25.06 и 26.06 освен купа и медали, победителите ще получат и
предметни награди, осигурени от официалния ни партньор TELUS International Bulgaria. Също благодарение на
тях, съвместно School Esports League и TELUS International Bulgaria отново планират дарение на компютри и
монитори на част от учиилищата участващи в лигата, които ще се използват не само за целите на клуб "Гейминг
концепции", но и ще обновят частично материално-техническата база на училищата

Приятели на д-р Марио Шкодров учредиха стипендия на негово име
На 22 юни 2022 Фондация BCause, стипендианти и дарители отпразнуваха завършването на 16-ия випуск на
програма "Готови за успех".

През изминалата учебна година 118 млади хора получаваха стипендия за отлични академични постижения. Сред
тях 49 бяха учениците, от 36 населени места, 27 кръгли сираци, 11 пълни отличници. Студентите, изучаващи
медицински специалности, бяха 32-ма, от тях 5-ма кръгли сираци, 6-ма работиха в ковид отделенията в цялата
страна. Двама ученици и трима студенти получаваха специална стипендия "Тони Александрова", осигурена от

Заглавие: Фондация BCause изпрати 16-ия випуск на стипендиантска програма "Готови за успех"
Дата: 23.06.2022 17:01
Медия: BCause
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Bulgarian American Society. Програмата подкрепи още 36 студенти с отлични резултати, от които 20 кръгли сираци,
в специалностите туризъм, инженерство, филологии, икономика и др.

Емоционални думи споделиха стипендианти на програмата. Лъчезар Станчев, студент 5 курс Медицина в
Софийския университет, отличник и доброволец в ковид отделение, благодари за подкрепата и каза, че вижда
живота си в България. Той сподели, че това е неговият начин да върне подкрепата, която е получил, но и че иска
след време да бъде от страната на дарителите.

Владимир Илиев, четвъртокурсник в специалност Българска филолофия в Софийския университет, разказа за
загубите и успехите. Изрази вяра, че когато една врата се затваря, друга се отваря и доказателство за това е
новороденото му дете.

Директорът на Фондация BCause Елица Баракова поздрави стипендиантите и им пожела незасимо дали ще
останат в България и дали ще работят това, за което учат, да запазят умението да се изправят.

Г-жа Баракова обяви и новия посланик на добра воля на програма "Готови за успех" - д-р Елена Стефанова.

Д-р Елена Стефанова е дългогодишен стипендиант на програмата. От три години е дарител, учредител на
стипендия "Птица Жар", посветена на родителите й лекари, които губи още като дете.

Най-емоционалният момент на вечерта бе посветен на д-р Марио Шкодров. Спомените за неговата доброта и
изключителен дух просълзиха и водещата Пенка Цветкова, и много от присъстващите в залата.

Като отличен студент по медицина, д-р Марио Шкодров бе дългогодишен стипендиант на програма "Готови за
успех". Преди три години и половина той загина нелепо, дни преди да навърши 27 години.

Д-р Спас Керимов, д-р Елена Стефанова и други приятели на Марио обявиха, че основават Стипендиантски фонд
"Д-р Марио Шкодров" като част от "Готови за успех". Една годишна стипендия ще е на стойност 3000 лв. и с нея ще
бъдат награждавани бъдещи лекари с отлични академични резултати - хора, които ще продължат светлия пример
на Марио.

Д-р Керимов разказа спомени за Марио Шкодров, когото нарече "красива, фина и впечатляваща душа" и
"изключителен интелект".

Марио премина много кратко, огнено и мълниеносно през живота, като успя да създаде красота навсякъде около
себе си… - започна разказа си д-р Спас Керимов. - По никой начин той не изглеждаше като човек, който има да
догонва останалите. Никой не разбра, че той е сирак, докато беше ученик и учехме заедно в град Септември,
защото той беше сред най-колоритните, най-интересните и най-впечатляващите хора в училището.

Той със сигурност щеше да бъде велик лекар. Той беше брилянтен студент, брилянтен ученик и беше най-вече
феноменален човек. Неговата мъдрост и неговото магическо присъствие беше отвъд лекарското, беше отвъд това
да бъде добър професионалист или добър човек. Той беше прекрасен събеседник, прекрасен изследовател на
живота… Защото той обикаляше по езера, планини, хижи, държави, градове, на стоп, с приятели и пишейки,
виждайки, съзерцавайки, говорейки за красотата на живота. И отвъд всичко това, което беше, след като си отиде,
той успя да разпръсне тази уникалност във всички нас.

…

Моят призив към всички вас е да се опитате бъдете като него. Той беше един тих и много красив пример какво е да
бъдеш велик човек - обърна се към стипендиантите д-р Спас Керимов. Той сподели също, че предстои да бъде
публикувана книга за Марио със снимки и спомени на негови приятели.

За да обезсмъртим присъствието му, смятаме, че трябва да създадем стипендия, която да получават други
красиви умове като него. Всяка година ще се опитваме всичките му приятели да събираме стипендия на името на
д-р Марио Шкодров и да я даряваме на хора, които сме припознали като носители на същата искра. И вярвам, че
този - макар и малък опит за безсмъртие, може да се разпали в нещо още по-голямо, като заживее във всички
нас, вас и неговите интелектуални наследници"

Всеки може да подкрепи инициативата с дарение в Платформата.бг: Стипендианстки фонд 'Д-р Марио Шкодров'

По случай 16-та година на програма "Готови за успех" Фондация BCause разигра томбола с 16 награди.
Подаръците бяха продукти на млади предприемачи, с които работи Център "Ринкър". Гостите бяха зарадвани с
козметични комплекти от "Старсийдс", дъски от Работилница "Мерак", вино от киви от Киви.бг, кафе и чаша от
МОКА.

Партито продължи с приятелски разговори и с музика от Яна Драмова, вокал, ученичка в Немската гимназия, и
Ясен Василев, китара.

За 16 години програма "Готови за успех" е отпуснала 1638 годишни стипендии на обща стойност 2 300 000 лв.
Всички средства са осигурени от дарители - частни лица и компании, работещи в България. Можете да подкрепите
упорития труд на нашите отличници, като направите дарение.



Дарете онлайн за стипендии на "Готови за успех" 2022/2023 в Платформата.бг или се свържете с нас.

КОМПАНИИ И ОРГАНИЗАЦИИ ИЗВЪН БДФ -
(БРОЙ НОВИНИ: 19)

На Церемония в залата на Театър "Любомир Кабакчиев" – Казанлък, Сдружение "Бъдеще за децата" раздаде
едноименните си награди за шести път. 
И тази година, нашата цел бе да покажем онези граждани, хора с големи сърца, които са допринесли със своя
труд и загриженост за децата на Казанлък. Да поощрим тези, които са способствали животът им да бъде по-
щастлив и средата, в която израстват по-добро място за живот. Защото доброто е тук! Случва се! 
Бяха връчени призове в категориите – Цялостен принос, Бизнес с кауза и Приятел на детето. 

"Всичко, което правим за децата в този град, го правим заедно – в екип! Радвам се, че сдружение "Бъдеще за
децата" успя да осъществи инициативата си тази година и Празникът на Доброто се върна. Защото се
събираме, за да празнуваме живота и успехите на децата ни, и делата в името на тяхното щастие.
Благодаря Ви!" Това бяха думите на госпожа Лилия Цонкова, заместник-кмет на община Казанлък, която връчи
статуетката за Цялостен принос на Спортен клуб по лека атлетика "Пендарева". Петя Пендарева и нейният екип
бяха отличени за цялостната си работа и изключителния си принос в развитието на проекти и инициативи с цел
повишаване благосъстоянието на децата, тяхното здраве и възпитание в любов скъм спорта. 
В категорията "Бизнес с кауза" наградата получи Юробанк България АД – Пощенска банка, за развитието на
корпоративна социална отговорност. Каузата "Бъдеще за децата" е част от социалните програми на Пощенска
банка над 12 години, благодарение, на което деца и младежи от Казанлък са ползвали безплатна хипотерапия и
участие в летни терапевтични лагери. 
Статуетката в най-оспорваната категория – "Приятел на детето", за която бяха получени 9 номинации, намери
своето място в ръцете на Мая Стоянова, основател и ръководител на Театралната студия към НЧ "Искра-1860". 
Плакети за реализацията на кампании в подкрепа на децата на Казанлък бяха връчени от председателя на
организацията – госпожа Красимира Димитрова. Със сълзи от радост в очите Краси сподели за емоциите и
следите, които е оставила всяка една от кампаниите: На 12 Г клас на ППМГ "Никола Обрешков" – гр. Казанлък – за
доброволчество и реализацията на Благотворителен базар за книги, Деян Симеонов – за кампанията "С маската
на Дядо Коледа" и Фондация "Ангели за България" – устойчиво финансиране на проекти с цел пободряване живота
на децата и техните семейства. 
Тази година ръкводството на Сдружението, реши да връчи и още едно специално отличие – на "Ротари клуб" – гр.
Казанлък, за развитието на устойчиво партньорство и дарителство през годините. Наградата бе приета от
Президента на Клуба в града на розите, господин Ибрахим Качан. 
Водещ на Церемонията бе Георги Атанасов, актьор при Общински театър "Любомир Кабакчиев" – гр. Казанлък.
Всички гости на събитието имаха възможността да се насладят на изпълненията на талантливите деца от
Театрална формация "Нашенци", Клуб по спортни танци "Роза", Балет "Дива Денс" и Вокална студия "Искрица". 
Формулярът за Номинации бе достъпен за цялата общественост до края на месец май и всеки желаещ можеше
да изпрати вдъхновяваща история за човек, фирма или организация. Комисията за избор на наградените, бе в
състав от петима души – членове на Общото събрание, Управителния съвет и Председателя на сдружение
"Бъдеще за децата". В рамките на един месец бяха получени общо 22 номинации. 22 истории за хора и фирми
направили нещо значимо за НАШИТЕ ДЕЦА! 
Всички номинирани за тазгодишната Награда получиха Удостоверение за принос от "Бъдеще за децата". А те са:
Мария Славова, председател на МЦР "Взаимопомощ", СКП "Траяна", Валя Костова – музикален педагог, Белла
Моллова - психолог към ОУ "Паисий Хилендарски", Милена Шалаби – сладкар и доброволец, ОУ "Мати Болгария" –
гр. Казанлък, ДГ "Слънчице" - гр. Казналък, ДГ "Буратино" – гр. Казанлък, Йоана Георгиева Йончева – Фильова,
Антон Антонов – кмет на с. Горно Черковище, Донка Гяурова – социален сътрудник в Детска къща – с. Горно
Черковище, Валентина Димова – Клуб "Светлини под сенките", Михаил Кратунков – "Бизон Дизайн" ООД, СНЦ
"Терапии асистирани с коне" – Петя Караниколова, Мирослава Енева. 
Всички ТЕ приеха поздравленията и аплодисментите на гостите в залата и обещаха, че ще продължат да бъдат
приятели на децата. 
Сдружение "Бъдеще за децата" учреди едноименната награда през 2015 година, с цел да стимулира
дарителството и доброволчеството в подкрепа на каузата – "За децата на Казанлък!". И най вече, да
засвидетелства своето уважение към всички хора - приятели на децата. Общественици, граждани, дарители,
фирми и граждански структури, доброволци, които по един или друг начин са подкрепили децата в града на розите.

Заглавие: Сдружение "Бъдеще за децата" връчи годишните си награди 2022
Дата: 17.06.2022 23:55
Медия: Информационен портал за неправителствените организации

Заглавие: До 18 юни се предизвикваме с кауза в подкрепа на българското образование
Дата: 16.06.2022 23:55
Медия: BG Север
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Над 600 души и редица популярни личности участват в благотворителната спортна инициатива "Предизвикай се с
кауза"

Още три дни всички любители на спорта и предизвикателствата могат да се включат в благотворителната
инициатива "Предизвикай се с кауза" и да подкрепят достъпа до по-качествено образование в България. За
участие е необходима само регистрация на сайта https://zaednovchas.bg/sport/, символично дарение за каузата и
изпълнение на свободно заявено спортно предизвикателство до събота (18 юни). В регистрационната форма
участниците избират от спортните категории – ходене, бягане, плуване, колоездене, катерене или друга по избор.

До момента над 600 души вече вече заявиха участие в инициативата. Сред тях са популярни лица от спорта и
българската култура, както и цели компании, които насърчават екипния дух и физическата активност на своите
служители. "Предизвикай се с кауза" се организира за втора поредна година от фондация "Заедно в час" и е
вдъхновено от примера на различни хора, които през годините подкрепят организацията през физически
изпитания – участие в маратони, вело турове из Европа и др. Спонсори на инициативата през 2022 г. са Garitage
Park, Garitage Sports Center, зала "Левски София", CrossFit Vitosha и MentorMate.

Партньори на "Предизвикай се с кауза" са още Българска федерация по волейбол, Lidl, Cardio Athletic App,
runner.bg, SoftUni, CreateX, подкастът "Свръхчовекът".

ВЪЗМОЖНОСТ ЗА УЧАСТИЕ И В ПОСЛЕДНИЯ МОМЕНТ НА 18 ЮНИ

"Предизвикай се с кауза" вече повече от три месеца провокира всички да тренират и да изпълнят лични спортни
постижения с кауза до 18 юни. Възможности за включване в събитието има и в последния ден на инициативата,
когато се провежда открития семеен волейболен турнир "Предизвикай се с кауза, събери приятели и ела да
играеш!" на 18 юни от 10 ч. Той ще се проведе в спортна зала "Левски София" и на новото външно игрище в
комплекса Garitage Park. В турнира са предвидени четири категории (деца от 8 до 10 г. с двама възрастни; деца от
10 до 13 г. с двама възрастни; юноши и девойки над 15 г.; и мъже и жени – смесено или от един пол). Събитието е
отворено за всички, но изисква предварителна регистрация до 16 юни на следния линк
https://www.tfaforms.com/4979435

Отново в подкрепа на инициативата OM Yoga & Lifestyle организира на 18 и 19 юни благотворителен базар за
дрехи, който ще се проведе на техния адрес – София, бул. "Евлоги и Христо Георгиеви" 169. Повече информация
вижте тук – https://www.facebook.com/events/974023276549682/

ПОПУЛЯРНИТЕ ЛИЦА И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТАИ тази година "Предизвикай се с кауза" провокира български
спортисти от различни спортове и други популярни личности от културата и бизнеса да спортуват с кауза.
Сноубордистката Александра Жекова се предизвиква за втора поредна година, този път заедно със своята
дъщеря в свободна категория "бебеносене". Ултрамаратонецът Краси Георгиев събра идеи за предизвикателства
от своите последователи в социалните мрежи. Очакваме на 18 юни да видим избраното предизвикателство и
неговото изпълнение. Олимпийската медалистка от ансамбъла по художествена гимнастика Симона Дянкова вече
изпълни своето предизвикателство – серия от физически упражнения. За втора година в инициативата се включват
още актьорите Александър Алексиев и Дария Симеонова. Алек ще опита да подобри постижението си за каране
на велосипед, което започна миналата година, но не завърши заради контузия, а Дария пази своето
предизвикателство в тайна до последния момент. Със собствени предизвикателства в инициативата се включват
още социалният предприемач Блажка Димитрова, която съчетава тичане със събиране на боклук вече повече от
два месеца, и водещият на подкаста "Свръхчовекът" Георги Ненов. Той се предизвиква с 60 тренировки за 60 дни.

Над 100 души, включително българската състезателка по ски бягане и планинско бягане Антония Григорова, се
включиха и в специална крос фит тренировка в подкрепа на "Предизвикай се с кауза" на 11 юни. Тренировката
беше организирана от CrossFit Vitosha и Garitage Park, които подкрепят инициативата за втора поредна година.

За първа година Българска федерация по волейбол също застана като партньор на инициативата, като
националите от мъжкия и женския национален отбор Цецо Соколов, Ева Янева и Елица Василева направиха
видео послания в подкрепа на мисията на "Предизвикай се с кауза". Двамата поканиха любителите на волейбола
да се включат в открития семеен волейболен турнир, който се организира на 18 юни от Garitage Park в зала
"Левски София" в подкрепа на инициативата.

ТОМБОЛА С НАД 100 НАГРАДИ ЗА ВСИЧКИ РЕГИСТРИРАНИВсяка регистрация за "Предизвикай се с кауза"
автоматично включва записаните участници и в томбола с над 100 награди от партньори на събитието, които ще
бъдат изтеглени на 20 юни. Сред наградите има ваучери за приключения, спортни артикули, медицински прегледи
и пазаруване. Наградите са осигурени безплатно от съмишленици на инициативата в лицето на компаниите Go Go
Adventures, Utopia Forest, Ozone.bg, Metro, A1, preventica, JustEatTakeaway и др.За каузата на събитиетоФондация
"Заедно в час" вече 11 години работи за това всяко дете в България да има достъп до качествено образование и
възможност да реализира потенциала си, независимо от средата, в която живее, и социално-икономическия си
произход. "Нов път в преподаването" е първата и най-успешна програма на организацията. Участниците в нея
получават специално разработени обучения, менторска подкрепа, учителска правоспособност, намиране на
позиция в училище, възможности за кариерно развитие, полезни ресурси, професионални контакти и силни
приятелства. През миналата година организацията стартира и втора програма "Училища за пример", която е



насочена към развитие и подкрепа на цели училищни екипи. "Заедно в час" е създадена по инициатива и с
финансовата подкрепа на фондация "Америка за България" и е част от глобалната образователна мрежа Teach
For All.

Средствата ще бъдат вложени в хуманитарни каузи

Общо 25 750 лева събраха дамите от "Зонта-Велико Търново" на традиционния благотворителен бал "Бяло лято". 
Стилното събитие се проведе след 2-годишно прекъсване заради пандемията. Изисканото парти в символичните
цветове бяло и жълто, събра над 200 гости в атрактивното заведение "Калоянова крепост" в Арбанаси.
Присъстващите подкрепиха благородните каузи на членовете на клуб на "Зонта" в старата столица. Сумата за
добрите дела бе събрана от разиграни на търг картини, авторски бижута, керамика, порцеланов сервиз от Бурса,
посребрена бонбониера и захарница на 100 години, които били притежатели на основателите на "Захарни заводи"
АД, както и други стойностни предмети. Освен чрез дарения, направени по време на партито, парични
постъпления имаше и чрез разиграна томбола, а подаръците за нея бяха осигурени от 35-те дами от "Зонта".

Тази година балът бе под надслов "Да бъдем заедно" и бе посветен на 20-годишнината от официалното приемане
на клуба в световното "Зонта" движение.

"Зонта Интернешънъл" е създадена преди повече от 100 години, а целта е да се бори за правата на жените. В
днешно време дейността на организацията става все по-широка, но за "Зонта – Велико Търново" приоритет остава
подкрепата за здравеопазването, особено женското, както и инвестиции в образованието на даровити местни
деца. Събраните средства ще бъдат вложени в такива хуманитарни проекти", обясниха от ръководството на
"Зонта".

Сред гостите бе кметът на Община Велико Търново Даниел Панов, който е носител на наградата на "Зонта" -
Кавалер на "Жълта роза" за подкрепата му на проектите на женския клуб през годините. Градоначалникът отличи
дейните дами със "Старопрестолна грамота" за техните благотворителни каузи. Приветствие поднесе и Бистра
Илиева - директор на Арея 05, Дистрикт 30, която обединява клубове на "Зонта Интернешънъл" в България,
Румъния и Северна Македония.

Присъстваха почти всички сестрински клубове от България, чиито представителки подкрепиха събирането на
средства и подариха стотици жълти рози – символ на дамската организация. Домакините бяха поздравени и от
партньорските организации на двата клуба на "Лайънс" – "Царевец" и "Янтар" и от "Ротари – Велико Търново".

Приветствията приемаха настоящият президент на клуба д-р Йорданка Томова и модната дизайнерка Мария
Игнатова, която на 1 юли поема ръководството за следващия билениум 2022 – 2024 г. Тя разкри, че е кръстница на
благотворителния бал, който носи името на нейна колекция отпреди години "Бяло лято".

В ролята на водещ на празничната вечер бе Камен Воденичаров. Доброто настроение достигна връх,
благодарение на талантливите изпълнители Йордан Марков и Стелияна Христова. Под звуците на български и
световни хитове над танцуващите на дансинга се изсипа "дъжд" от бели и жълти балони. 
Кулминацията на вечерта бе ознаменувана и с огромна торта.

В столичния парк "Възраждане" се провежда първото издание на благотворителния турнир – футбол за
невидимите деца на "България", организиран от Фондация "Конкордия".

"Турнирът днес включват 8 отбора, единият от тях е нашият", каза за БНР Зорница Симеонова, която е
комуникационен експерт.

Фондация "Конкордия" в България събира средства за деца, жертва на насилие

На въпрос защо спортът е важен за деца и младежи в наравностойно положение, тя отговори:

"Спортът е много важен и за нас като организация".

Заглавие: Близо 26 000 лева събраха дамите от "Зонта-Велико Търново" на благотворителен бал "Бяло лято" 
Дата: 18.06.2022 11:54
Медия: Труд

Заглавие: Фондация Конкордия организира благотворителния турнир – футбол за невидимите деца
Дата: 18.06.2022 14:07
Медия: Novini.site

https://trud.bg/%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BE-26-000-%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0-%D1%81%D1%8A%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0-%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BE%D1%82-%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0-%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D1%82%D1%8A%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D0%B1%D0%B0%D0%BB-%D0%B1%D1%8F%D0%BB%D0%BE-%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE/
https://novini.site/fondatsiya-konkordiya-organizira-blagotvoritelniya-turnir-futbol-za-nevidimite-detsa/


8 отбора играят благотворително в Concordia Charity Cup

Условието за всички участници в турнира е да посещават редовно училище:

"Треньорите във всяко едно занимание в училище са много важни – менторите, учителите, които водят децата,
така че благодарим на тях за това, което правят, защото могат да вдъхновяват децата да продължават да
тренират".

В рамките на КОНКОРДИЯ България се развива Футболен клуб КОНКОРДИЯ, учреден през 2015 година. Той
официално е регистриран към Българския футболен съюз и участва в първенства на национално ниво. ФК
КОНКОРДИЯ е една иновативна, алтернативна програма, която помага за социалната интеграция на деца и
младежи в неравностойно положение чрез силата на спорта.

Повече можете да чуете в звуковия файл. 

Основен фокус в социалната политика на "Идеал Стандарт – Видима" през последните няколко 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
апаратура за коагулация и биохимичен анализ – последната голяма инвестиция на "Идеал Стандарт – 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".

Заглавие: "Идеал Стандарт – Видима" инвестира в отделения на МБАЛ "Д-р Тота Венкова" с висока социална
стойност
Дата: 20.06.2022 11:11
Медия: Вестник Росица

https://www.rositza.com/28362/ideal-standart-vidima-investira-v-otdeleniya-na-mbal-d-r-tota-venkova-s-visoka-sotsialna-stojnost/


На сайта на Каритас Русе е достъпен актуален списък с вещи и продукти за дарения в помощ на хората от
Украйна

Десетки украински семейства, настанени в Русе, получиха от Каритас пакети с продукти за подкрепа. В
продължение на няколко дни доброволците на Каритас от Хуманитарния център на ул. "Богдан войвода" 3
разпределяха комплектите сред нуждаещите се хора - майки с деца, баби, пенсионирани възрастни хора,
намерили убежище в Русе от ужаса на войната. Пакетите съдържаха разнообразни хранителни и нехранителни
стоки: брашно, олио, консерви, перилни и почистващи препарати.

Някои от получателите се отказваха от част от продуктите, за да има за други хора в нужда. "Благодарим на вас, на
България, на Каритас" - това са най-честите отзиви на хората от Украйна, дошли да получат пакетите с помощи.

Акцията стана възможна, благодарение на фондация "За доброто", която закупи продуктите на обща стойност 3260
лв. Дарението е направено по волята на TBI Bank. По същия начин ще бъде оказана подкрепа на украинските
граждани и във Варна и други български градове. Специален проект Как се печели "Игри на волята" - съвети от
Туджаров и Неделчо Богданов

На сайта на Каритас Русе е достъпен актуален списък с вещи и продукти за дарения в помощ на хората от Украйна,
които се приемат в Хуманитарния център на ул. "Богдан войвода" 3. Приемат се и парични дарения за каузата
"Каритас Русе помага на хората от Украйна" по банкова сметка:

Първа Инвестиционна Банка
BIC: FINVBGSF
IBAN: BG45FINV91501017334928

В Минно-геоложки университет "Св. Иван Рилски" се проведе тържествена церемония "Първа копка" за
изграждане на православен храм, който ще носи името на небесния закрилник и покровител на българския народ,
на минерално-суровинната индустрия и на Минно-геоложки университет – Св. Иван Рилски. Тържественият
водосвет и церемонията по първа копка – полагане на основния камък на православния храм "Св. Иван Рилски"
бяха отслужени от Негово Преосвещенство Белоградчишкият епископ Поликарп – викарий на Софийския
митрополит, а символичната първа копка на православен храм "Св. Иван Рилски" направиха Ректорът на МГУ "Св.
Иван Рилски" – проф. д-р инж. Ивайло Копрев, и настоятелите проф. дтн инж. Цоло Вутов – Управител на
"Геотехмин" ООД и проф. дтн инж. Николай Вълканов – Председател на СД на "Минстрой Холдинг" АД. Епископ
Поликарп освети основния камък, капсула с послание до бъдещите поколения и ръчно изработена икона на Св.
Иван Рилски, дарена от проф. дтн инж. Цоло Вутов, д-р инж. Иван Вутов, д-р инж. Владимир Вутов и Групата
Геотехмин, като пожела бързо осъществяване на идеята за изграждането на храм. В речта си пред гостите на
събитието проф. Копрев отбеляза, че решението да бъде изграден храмът е дълго обмисляно благородно дело и
добави: "За нас Минно- геоложки университет не е само място за образование, а е и духовно средище, където се
стремим да възпитаваме и на чест, достойнство, честност и взаимопомощ. Ние сме общност, обединена от тези
добродетели. Не случайно в клетвата, която всеки един от нас полага, прекрачвайки прага на университета, се
казва: "Да уважаваме колегите си и да им помагаме, да ценим и почитаме преподавателите си, да пазим честта и
достойнството на Университета ни."" Ректорът благодари на дарителите за изграждането на храм в кампуса на
университета, най-изявени сред които са групата "Геотехмин", "Минстрой Холдинг" АД, "Дънди Прешъс Металс" и
"Асарел Медет" АД. Сред гостите на тържеството бяха г-жа Валентина Танева, съветник по образование, наука и
иновации на Президента на Република България, г-н Станислав Станков, директор на дирекция "Природни
ресурси, концесии и контрол" в Министерството на енергетиката, кметът на район "Студентски" Петко Горанов, чл. -
кор. проф. дн Иван Илиев, ректор на Лесотехническия университет, проф. д-р Сава Димитров, ректор на
Национална музикална академия "Проф. Панчо Владигеров", проф. д-р Миглена Темелкова, ректор на Висше
училище по телекомуникации и пощи, управителят на "Геотехмин" ООД проф. дтн инж. Цоло Вутов, председателят
на Съвета на директорите на "Минстрой Холдинг" АД и председател на Управителния съвет на Българската минно-
геоложка камара проф. дтн инж. Николай Вълканов, г-жа Бисерка Янева – Директор "Човешки ресурси" на "Асарел
Медет" АД и г-жа Ирена Цакова – Директор "Правни и разрешителни дейности" на "Дънди прешъс Металс
Крумовград" ЕАД. На церемонията присъстваха ръководни кадри от "Геотехмин" ООД, "Геотрейдинг" АД, "Елаците –

Заглавие: Десетки украинци получиха от Каритас пакети с продукти за подкрепа
Дата: 20.06.2022 10:32
Медия: Дарик

Заглавие: "Асарел Медет" АД дари средства за изграждането на православен храм в MГУ
Дата: 20.06.2022 13:21
Медия: PIA-news

https://darik.bg/desetki-ukrainci-poluchiha-ot-karitas-paketi-s-produkti-za-podkrepa
https://pia-news.com/asarel-medet-ad-dari-sredstva-za-izgrazhdaneto-na-pravoslaven-hram-v-mgu/


Мед" АД, "Трансремонтстрой" ЕАД, "Родопи Еко Проджектс" ЕООД, "Експлозивпрогрес-ГТМ" ЕООД и др.
Председателят на УС и изпълнителен директор на "Асарел Медет" АД – инж. Делчо Николов и председателяt на
надзорния съвет на "Асарел Медет" АД – г-н Димитър Цоцорков изпратиха поздравителен адрес. Преди
церемонията бяха връчени дипломи на учени и преподаватели, завършили ОНС "доктор" или придобили
академични длъжности "главен асистент" и "професор". Своите дипломи получиха д-р Антонио Шопов, гл. ас д-р
Десислава Симеонова, д-р Надежда Костадинова, д-р Сергей Михалев, д-р Сотир Плочев, гл. ас. д-р Димитрина
Делийска, гл. ас. д-р Здравка Моллова, гл. ас. д-р Светлана Тончева-Пенчева, проф. дн Ирена Григорова и проф. д-
р Стефка Приставова. 

Четвъртото издание на Азиатския фестивал се завръща в София на 2 юли на сцената на Летния фестивал
в Южен парк II, зад музея "Земята и хората"

На 2 юли предстои официалното откриване на Sofia Summer Fest. Летният фестивал на София, който ще
продължи до 30 септември и се провежда в ЮженПарк II, задмузей "Земятаихората".

Началото тази година ще бъде дадено от "Съкровища от Изтока", Азиатския фестивал, който е организиран по
инициатива на Индонезийското посолство в България, заедно с още 11 дипломатически представителства –
Виетнам, Индия, Иран, Камбоджа, Монголия, Обединени Арабски Емирства, Пакистан, Палестина, Република
Корея, Филипини и Япония.

По време на фестивала посетителите ще могат да се запознаят с културата и традициите на различните държави,
ще могат да се включат в класове по Йога, Таекуондо, различни азиатски танци и много други. Началото на
фестивала ще е от 10:00 часа и ще продължи със сценични изяви до 19.30 часа и с изложбени щандове до 22:00
часа.

"Съкровища от Изтока" се обявява в подкрепа на фондация "МС-Мога Сам" и тяхната кампания "1000 Жерава" за
борбата срещу множествената склероза. Всички посетители ще имат възможността да се включат в сгъването на
жерави, дарявайки своето време в знак на съпричастност и имайки възможността за материална подкрепа за
хората с МС, но и за собствен емоционално-психологически баланс и сбъдване на тяхното лично, съкровено
желание.

"Очакваме над 10 000 посетители да вземат участие във фестивала и да се насладят на повече от 30 различни
дейности с разнообразие от азиатски изпълнения, танци, музика, кулинарни изкушения и бойни изкуства.Гостите
ще имат възможността да се докоснат до Съкровищата на Азия, като между временно подкрепят
благотворителната инициатива на фестивала. Билети за Томбола се предлагат за всички, които искат да

спечелят награди като ваучери за почивка, СПА терапии, вечери, както и 2 самолетни билета до Дубай,
предоставени от FlyDubai. Всички приходи ще бъдат дарени за борбата с множествена склероза, каузата на
Фондация "МС-МогаСам", споделя Калоян Стоянов от Посолството на Република Индонезия, проектов
координатор на Азиатския фестивал в София.

Азиатският фестивал се осъществява с подкрепата на Министерството на културата и Министерството на туризма
на Република България, Столична община, Държавния културен институт към Министерството на външните работи,
със специалната подкрепа на вицепрезидента на Република България – Н.Пр. г-жа Илияна Йотова.

Вход свободен!

За Asian Festival Sofia:

Facebook: https://www.facebook.com/asianfestivalsofia

Instagram: https://www.instagram.com/asianfestivalsofia/

За Sofia Summer Fest:

Web: http://sofiasummerfest.bg

Facebook: https://www.facebook.com/sofiasummerfest

Instagram: https://www.instagram.com/sofiasummerfest/

Sofia Summer Fest се провежда с подкрепата на Столична община, Министерство на културата, Национален фонд
култура, район Триадица, Lenovo, Български спортен тотализатор, Pepsi, Dolce Gusto, Ozone.bg и Биротерапия.

Пълната програма на фестивала ще бъде публикувана на: http://sofiasummerfest.bg

Заглавие: Съкровища от Изтока откриват SOFIA SUMMER FEST
Дата: 20.06.2022 20:45
Медия: Епицентър
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Текстът представя акценти от разговора в поредния епизод на предаването "Властта на гражданите"
"София прайд на 15 години" по Дарик радио с водещ Мария Черешева. Гости са Димитър Богданов, фондация
"Glas" и Радослав Стоянов от Български хелзинкски комитет.

ЧУЙТЕ ЕПИЗОДА 
Въпреки значителната еволюция на съвременните общества, страхът, неприемането, омразата и агресията към
хората, различни от мнозинството, продължават да са по-скоро правило, отколкото изключение. Невронауките
поясняват, че страхът и отхвърлянето на непознатото и различното се дължат на липсата на информация, от която
мозъкът се нуждае.
Кои са различните? Хората с различен етнос, цвят на кожата, с различна полова идентичност и сексуална
ориентация, хората с увреждания, бежанците, чужденците, преселниците, хората с различна от нашата религия.
Списъкът е дълъг. Какво знаем за тях и за живота им в обществото? Димитър Богданов и Радослав Стоянов
разговарят за най-голямото и вече традиционно събитие в защита на правата на хората с различна полова и
сексуална ориентация – София Прайд. 
Преди 15 години той започва със 150 души, днес участниците са около 15 хиляди. Целта на първия Прайд, състоял
се преди 38 години в Ню Йорк, е да покаже лицето на различните хора, да ги направи видими, да обърне
вниманието на обществото към правата и нуждите им и да намали агресивността към тях. Радослав пояснява, че
това, което може да ограничи агресията към ЛГБТ общността, е атаките срещу нейните членове, нападенията и
убийствата да бъдат включени в Наказателния кодекс като престъпления от омраза на основата на полова и
сексуална идентичност. В момента тези престъпления се определят като хулиганство и присъдата е лека, а
агресията остава ненаказана. Европейският съд по правата на човека в Страсбург разглежда дела и от България
като делото за убития студент Михаил Стоянов. Съдът постановява, че българските власти трябва да приведат
вътрешната си правна уредба в съответствие с Европейската конвенция за правата на човека. Те трябва да
включат в Наказателния кодекс наред с престъпленията от омраза на религиозна и расистка основа и тези на
основата на сексуална идентичност, за да бъде признавана тежестта на деянието. Българските власти обаче
рядко се съобразяват с тези решения. В случая с издаването на документи за самоличност на бебето Сара на
семейство с две майки, Софийският съд признава решението на европейския съд и нарежда на общината в
Панчарево да издаде документи за самоличност на детето. Кметът на общината отказва и обжалва решението на
съда, страхувайки се от обществено недоволство. 
Радослав допълва, че в страната има активна пропаганда срещу бежанците, т.нар. джендър идеология, войната
в Украйна и др. София Прайд говори за всички тези теми, за престъпленията от омраза към различните хора.
Димитър пояснява, че липсва диалог между неправителствените организации и законодателната власт.
Петицията, направена от няколко граждански организации за промяна в Наказателния кодекс, дори няма на кого
да се връчи. "Има преграда между нас", казва той, "защото темата се използва политически срещу ЛГБТ
общността, вкарва се в политическата пропаганда и се използва популистки."

Десислава Григорова е един от организаторите на софийския прайд и разказва колко трудно е било началото със
силна агресия от националистически групи. Тя смята, че стигмата върху ЛГБТ общността е все още силна, но има и
положителни промени, напр. подкрепа от компании, дипломати и политици, има вече и информация и ресурси в
помощ на семействата, чийто близки са част от ЛГБТ общността. "Ще продължим да израстваме в разбирането си
за хората около нас," казва тя и допълва, че София Прайд също расте и вече е европейски прайд. Димитър
разказва за младите доброволци в прайда, чиито родители участват в контра протести, и за поколенческите
различия. Той смята, че е важно ЛГБТ тематиката да е част от младежките инициативи, защото младите
поколения вече имат по-зрели разбирания. Според Димитър политиците се страхуват да се свържат с тази тема
така, както е в други страни по света, където на прайда присъстват политици и кметове. Все пак има промяна,
според него, защото на миналогодишния прайд са били политици, които сега са в изпълнителната власт. Радослав
смята, че отсъствието на софийския кмет от прайда е странно, защото позициите на прайда отговарят на
основните човешки права, записани в Конституцията и европейските договори. "Защо ни е страх да защитим хора
в България, които са жертви на дискриминация?", пита той. За Радослав и Димитър прайдът дава увереност,
кураж и подкрепа да бъдат самите себе си. Димитър пояснява, че посланието тази година "Горди да бъдем" е
гордост от това, че искат законност, че искат България да се развива напред, че искат да отстояват правата си. "И
това е валидно за всички", казва той, "Прайдът е за всеки."
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
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Оператора на Фонд Активни граждани България.
#власттанагражданите.

Над 50 ученици с ентусиазъм, знания и креативност взеха участие в два хакатона на WWF, посветени на един от
най-наболелите проблеми у нас – бъдещето на енергията. Хакатоните завършиха с два отбора победители и
десетки свежи идеи, които могат да променят начините ни за производство и консумация на енергия. Събитието
се проведе в столичния хотел "Форум", а участниците преобърнаха представите на журито за това какви могат да
бъдат границите на креативното мислене на идващото поколение. За да се включат в хакатоните, учениците бяха
селектирани от училища в градовете Кюстендил, Перник и Бобов дол, разположени в сърцето на Югозападния
въгледобивен регион на България и намиращи се под силна зависимост от въглищната промишленост.

Освен това, за да бъдат в най-голяма степен запознати със съвременните проблеми в сферата, те преминаха и
през специална обучителна програма на WWF България и Junior Achievement България, с фокус върху основите на
справедливия енергиен преход и предприемачеството. В отборите се включиха и студенти от различни
университети в София и страната, които допринесоха със своите знания и опит за света на предприемачеството.
Те работиха кооперативно, като учениците представиха локалната перспектива на проблемите от техния регион, а
студентите подпомогнаха намирането на иновативни решения. В началото на събитието лектори от областта на
бизнеса, науката и НПО сектора запознаха участниците с ключови казуси в енергийния бранш.

След това участниците започнаха работа по отбори по метода "дизайн мислене". Всеки от двата хакатона –
"Природни решения за справедлив преход" и "Устойчиво енергийно развитие във въгледобивните райони" –
продължи 24 часа и генерира новаторски идеи и любопитни решения. По време на интензивната си работа
отборите получиха подкрепа от ментори-доброволци с богат професионален опит. Сред тях имаше и
представители на WWF, като ръководителя на програма "Климат и енергия" Апостол Дянков и ръководителя на
програма "Младежка ангажираност" Костадин Андонов. За краткото време, в което представиха своите идеи,
участниците успяха максимално да затруднят журито.

Сред тях имаше предложение за създаване на био-спортна екипировка, идея за рекултивиране на замърсени
почви чрез засаждане на алтернативни култури, както и за велосипеди, които генерират електричество чрез
триене. В тази сериозна конкуренция журито все пак успя да отличи и победителите. Това са отбор Junior
Biologists с тяхната идея за еко-селище от рециклирани контейнери, както и отбор Sunny Dol с идеята им за ТЕЦ,
който съхранява излишната енергия. "На фона на черните статистики от последните години, събития като това
вдъхват надежда, че има смисъл да даваме шанс на младите хора. Някои от участниците бяха едва на петнадесет
години, а държаха в себе си решенията на една от най-тежките и задълбочаващите се кризи, която влияе на
живота на всички ни – енергийната. Това ни показва, че трябва да сме оптимисти, защото след нас се задава едно
много будно и креативно поколение", коментира Виктория Табакова, координатор "Младежка ангажираност" към
WWF.

В периода 18 -19 юни 2022 година в хотел "Енчеви", Кирково се проведе двудневно обучение на доброволци от
Общинските организации на БЧК – Крумовград, Кирково и Момчилград, финансирано от "Дънди Прешъс Металс
Крумовград" ЕАД.

Обучителните модули – основни знания за ЧК и ЧП, доброволчески мениджмънт и екипна ефективност, бяха
представени от обучителен екип в състав: Есен Устренска – зам. председател на Общинската организация на БЧК
– Кърджали, Златка Лапанова – председател на доброволния "Екип254" на БЧК – Кърджали и служителите на
Секретариата на Обл.С на БЧК – Пепа Чолакова и Светломира Димитрова. По време на обучението участниците
бяха запознати с доброволческата дейност на емблематичния за организацията "Екип 254" и основните цели и
задачи заложени в Стратегията за развитие на областната организация до 2030 година.

Креативните екипни задачи допринесоха за активното участие и мотивацията на доброволците. Домакините от
Общинска организация на БЧК – Кирково внесоха настроение със своята богата на песни и танци вечерна
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програма и вкусна храна осигурена от кмета на Община Кирково – Сюлейман Шинанси.

Интеграционен център #Задоброто, който напук на хейтърите доказва, че доброто е непредолима сила, днес
открива новия си дом. В София, на бул. "Филип Кутев" 1 (сградата на "Овергаз"), центърът ще предлага още повече
взаимодействие и подкрепа на украинските бежанци, които търсят подслон у нас.

В центъра на едно място са събрани представители на институциите, за да бъде по-леко включването на
украинците в социалните грижи, здравната система, образованието и в пазара на труда. "Ще свързваме търсещи и
предлагащи работа и преквалификация. Ще организираме правни консултации. Ще правим курсове по български
език за деца и възрастни. Ще продължим да осигуряваме психологическа помощ за жертвите на войната. Ще има
терапевтични занимания и творчески курсове за тийнейджъри. Разбира се, пак ще има център за хуманитарна
помощ и почасов детски център за усмивки", разказва Кремена Кунева от фондация "За доброто".

Днес вече е готова и залата, в която подкрепа ще получават тийнейджъри от Украйна. Стената на залата е дело на
Людмила Найдюк - психолог и художник от Украйна, която е в България сама с двете си деца и вече е част от екипа
на Фондация "За доброто". "Круто (в превод на български Яко!) #задоброто" ще оказва психологическа, арт и
физически занимания за деца тийнеджъри от Украйна", съвместно с UNICEF Bulgaria. Тези деца бяха най-
изолирани от подкрепа в първите месеци", казва по този повод Кремена.

Самият център вече работи след епично преместване от предишния си дом в СофтУни (както казват жените от
фондацията - с помощта на Група от няматакиваневероятни). В последните месеци сградата на бул. "Ал. Малинов"
се превърна във фокус на подкрепата за бежанците от Украйна и на усилията на доброволците. В нея намериха
помощ повече от 10 000 души. "Станахме едно сякаш паралелно общество на цялата иначе антиутопична картинка,
която ни заобикаля. Решавахме не само проблеми на украинците, но намирахме решения и на наши важни за
обществото ни такива", прави емоционална равносметка Кремена Кунева. На откриването днес присъстваха Н.Пр.
посланикът на Украйна у нас Виталий Москаленко, собственикът на "Уолтопия" Ивайло Пенчев, основателят на
"Овергаз" Сашо Дончев.

Още в първия си ден на новото място, интеграционен център #Задоброто подкрепи за пет часа 99 семейства. В
следващите четири дни семействата станаха 300. Центърът ще работи както и досега - от понеделник до събота:

- от 9.00 до 19.00 часа за прием на дарения;

- от 10.00 до 17.00 часа работа с хора, търсещи подкрепа.

Адресът е ул. "Филип Кутев" 1, кв. Хладилника, в централния офис на "Овeргаз Инк." АД. Телефонът за връзка и
куриери е 0876 157 406.

Достъпът с обществен транспорт е лесен и удобен. Станция "Витоша" на метрото, линия 2 е съвсем наблизо. Има
спирки на автобусите 120, 65, 83, 88, 98.

Кремена Кунева (вляво) и Людмила Найдюк в новата зала за тинейджъри от Украйна.

Инициативата е в партньорство с Българска хранителна банка, като от началото на 2022 г. досега веригата
е дарила основни продукти на стойност над 20 000 лв.

На 25 и 26 юни BILLA България организира благотворителен уикенд под надслов "Килограм доброта" в магазините
си в София и Варна съвместно със своя партньор – Българска хранителна банка. Инициативата е насочена към
осигуряване на трайни хранителни продукти от първа необходимост за социално слаби лица. Всички посетители в
обектите в двата града ще могат да направят дарение с избрани артикули – брашно, варива, месни и зеленчукови
консерви, захар, олио, като ги поставят в специални колички за пазаруване, брандирани със слогана на
кампанията и разположени в следкасова зона. В 10 от ключовите локации в столицата на място ще присъстват и
доброволци на организацията, които ще предоставят повече информация за дейността на БХБ и провежданата

Заглавие: Център "За Доброто" вече е на нов адрес и с нови дейности
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инициатива.

"Продължаваме активно да развиваме сътрудничеството си с Българската хранителна банка, защото вярваме, че с
целенасочени усилия можем да достигнем до повече нуждаещи се граждани и да им осигурим достъп до
висококачествени продукти. Стойността на дарените продуктите от началото на годината е над 20 000 лв. В
рамките на настоящата инициатива "Килограм доброта", приветстваме и нашите клиенти да подкрепят каузата",
сподели Вигинтас Шапокас, изпълнителен директор на BILLA България.

От края на 2021 г. BILLA регулярно дарява артикули от своя склад в с. Столник, като само за последните три
месеца (в периода март – май) са предадени безвъзмездно над 500 кг основни храни. Основната цел на
благотворителния уикенд в магазините на търговската верига е да популяризира каузата и да надгради
инвестираните до момента средства от страна на BILLA. От своя страна, BILLA поема ангажимента да съхранява
събраните артикули във всеки свой обект и да ги предава своевременно на екипите на Българската хранителната
банка, където да бъдат разпределени за потребностите на бенефициентите в страната.

С тази своя стъпка, търговската верига утвърждава дългосрочната си стратегия за подкрепа на значими социални
инициативи, насочени към обществото. Инициативата "Килограм доброта" се осъществява успоредно с
регулярната дарителска кампания на BILLA и Българския Червен Кръст – "Купи и Дари", която от 10 март насам се
реализира в подкрепа на украинските бежанци у нас.

Училища от цялата страна ще споделят интересни примери за ангажирането на учениците, за повишаването на
тяхното благосъстояние, за развиването на самоинициативност и за постигането на академичен напредък на
събитието "Добрите практики на фокус". Това съобщиха от фондацията "Заедно в час".

Събитието ще се състои на 24 юни в хотел "Holiday Inn", на бул. "Александър Малинов" 111 в София. На форума ще
има и практически работилници, водени от самите училища.

"Добрите практики на фокус" е процес, който цели да събере, опише и разпространи ефективни, приобщаващи и
устойчиви педагогически практики в три категории, ключови за развитието на учениците и тяхното благополучие:
благосъстояние, отговорност и принос, академичен напредък на учениците.

Благосъстоянието е осигуряването на психологическа, физическа сигурност и чувство за принадлежност на всички
ученици към училищната общност. То включва още развиването на социално-емоционалните умения на учениците
чрез подобряване на средата за учене и взаимоотношенията в нея. Когато учениците се чувстват приети и ценени в
училище, посещаемостта и мотивацията им се повишават.

Под "отговорност и принос" разбираме мотивацията и способността на учениците да допринасят положително за
собственото си учене и живот, и за развитието на обществото, отбелязват от фондацията. И уточняват, че
практиките в тази категория насърчават детското и младежкото участие - развиването на нужните нагласи и
умения у учениците да бъдат активни в училищния живот, да участват във вземането на решения, да подобряват
себе си и средата, в която учат и живеят.

Под "академичен напредък" се разбира не само развиването на знания по различните предмети, но и
приложението на наученото в реален контекст. В тази категория се включва нагласата и уменията на учениците
самостоятелно да напредват с учебния материал и да прилагат наученото при решаването на комплексни
проблеми в живота и в бъдещата си работа. Практиките в тази категория интегрират в учебните предмети една или
повече от ключовите компетентности от европейската рамка.

"Добрите практики на фокус" се организира за първи път от фондацията "Заедно в час" и от сайта prepodavame.bg.

Само за няколко месеца събрахме повече от 30 разнообразни добри практики от българските класни стаи. Те са
приложени с ученици в различни възрастови групи и в училища с разнообразен контекст - в малки и големи
населени места от цяла България. Шестчленно експертно жури избра четирите най-ефективни, приобщаващи и
устойчиви практики, съобщават организаторите.

Повече за инициативата "Добрите практики на фокус" може да се прочете на сайта - https://prepodavame.bg/dobrite-
praktiki-na-fokus-sabitie/.

/ГЧ/
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Национален конкурс "Млади Изобретатели", организиран от Фондация "Миню Балкански", бе проведен в село
Оряховица, област Стара Загора. В рамките на събитието ученици от цялата страна демонстрираха свои
изобретения.

В конкурса участваха 10 ученици от МГ "Баба Тонка" с 6 проекта. Научен ръководител на учениците е Сюзан
Феимова – старши учител по информатика и информационни технологии в МГ "Баба Тонка". Учениците
представиха и защитиха достойно своите разработки. Авторитетно жури от учени, представители на бизнес
организации, Академия "Овергаз" и "РОБО лига" присъдиха награди за най-ценните и впечатляващи проекти.

Три от петте отличия получиха възпитаниците на МГ "Баба Тонка" – град Русе. При много голяма конкуренция те
постихнаха изключителен успех, като спечелиха второ и трето място, както и специалната награда за най-млади
изобретатели.

На второ място се класира Анакин Али от 11б клас с проекта си "TiHub – автоматизирана платформа за
оценяване". Най-голям интерес предизвика проектът "Робот с изкуствен интелект 3D AI Robot" на ученичката
Мария Кирилова от 11в клас. Роботът е създаден с цел обучение на деца със специални образователни
потребности и ментални проблеми. Мария завоюва трето място.

Специалната награда за най-млади изобретатели спечелиха Никола Великов от 6а клас и Александър Славов от
6б клас с проекта си "Познай столицата" и Велислав Митрев от 6б клас и Николай Паришев от 6а клас с тяхната
разработка "Изобразяване на музикални инструменти чрез основни символи и знаци".

Отлично се представиха и другите участници – Светлозара Кирова и Никол Георгиева от 10б клас с проекта си
"Математиката в балетното изкуство"; Рая Христова от 10в клас и Ния Нейкова от 10б клас с тяхната разработка
"Sunset Diary".

Учениците, заели призови места на конкурса, получават като награда финансова подкрепа от Фондация "Миню
Балкански" за реализация на свои бъдещи идеи и разработки. Това е единственият по рода си конкурс, който
предоставя финансова подкрепа на младите изобретатели.

АРЕНА

Приемът за следващата учебна година ще стартира в началото на септември

Училищна Телерик Академия обяви, че през учебната 2021-2022 г. са приети и са се обучавали безплатно на
програмиране и дигитални технологии 2 911 ученици в 130 школи в 41 населени места в България. Това е ръст на
участниците с 16% спрямо предходната година в момент, в който дигиталните умения са от ключово значение.
Кандидатстването за следващата учебна година ще стартира през септември.

"В днешно време дигиталната грамотност е също толкова важна колкото функционалната. Изминалата учебна
година, макар и изпълнена с предизвикателства, затвърди ключовото значение на дигитални компетенции и
необходимостта от умения за работа с технологии. Радваме се да споделим, че обучихме рекорден брой ученици и
ги подготвихме за дигиталното настояще.", коментира Петър Шарков, изпълнителен директор на Училищна
Телерик Академия.

Вече близо 12 години Училищна Телерик Академия подготвя деца и младежи за дигиталните професии на
бъдещето, като досега са обучени безплатно над 17 000 ученици. Рекорден е броят на участниците през
изминалата учебна година – над 2 900 или с близо 16% повече спрямо 2020-2021 г. 79% от приетите се обучават
за първи път в Училищна Телерик Академия, а останалите 21% продължават обучението си. В рамките на
инициативата участниците се научават да създават своите първи програми, уебсайтове и компютърни игри,
усвояват ключови дигитални компетенции и развиват логическото си мислене и креативност.

Голяма част от учениците в Училищна Телерик Академия стартират без или с малко познания в областта на
програмирането и дигиталните технологии, като 92% от децата споделят, че са повишили познанията си в рамките
на обучението. Нивото на удовлетвореност от школите и метода на преподаване също е много високо (91% смятат,
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че преподавателят ги мотивира да напредват). Това сочи скорошно проучване на Училищна Телерик Академия.

Програмите на Училищна Телерик Академия са безплатни за учениците и се реализират с подкрепата на
Фондация "Америка за България" и корпоративни и индивидуални дарители. Всеки бизнес или човек, за когото
инвестицията в образование е инвестиция в бъдещето, може да подкрепи обученията. Приемът за 2022-2023
учебна година ще стартира през септември и е отворен за всички желаещи. Програмите са съобразени с възрастта
и интересите на участниците.

От учениците не се изискват предварителни познания в областта. Необходимо е желаещите да кандидатстват
онлайн през септември и преминат входен изпит с логически задачи.

Учениците от едно от най-големите училища в Софийска област – СУ "Христо Ясенов" в община Етрополе, имат
възможност да спортуват в два обновени и модерни закрити плувни басейни, благодарение на основен ремонт,
извършен по Благотворителна програма "Българските добродетели".

Трикольорната лента за откриване на басейните бе прерязана от зам.- кмета на община Етрополе г-жа Станка
Димитрова, изпълнителния директор на Геотехмин г-н Доминик Хамерс и изпълнителния директор на Елаците-
Мед инж. Драгомир Драганов.

"Това е проект от изключителна важност за нашия малък град, но младите хора в него имат същите мечти, същите
желания и стремежи да имат подходящи условия да се развиват и ние трябва да ги подкрепяме" – с тези думи
директорът на училището г-жа Мила Манчева откри събитието. Тя допълни: "Програма "Българските добродетели"
на Група ГЕОТЕХМИН осигурява тази възможност на нашите деца да спортуват, спортът е едно от предпочитаните
занимания за децата ни, а плуването е тяхна мечта". Г-жа Манчева изказа благодарност към
спомоществователите за доброто дело и лично към проф. дтн инж. Цоло Вутов, управител на Геотехмин ООД,
който по думите ѝ е съпричастен с мечтите на младите, към дружествата-дарители – Геотехмин, Елаците-Мед,
Геострой, Геотрейдинг и техните ръководства. Тя благодари и на ръководството на общината в лицето на кмета г-н
Димитър Димитров, осигурил необходимите средства за ремонта на пространството около залите на басейните,
както и на фирмите-изпълнители.

Зам. – кметът на Етрополе г-жа Станка Димитрова приветства гостите и учениците. "Откриваме плувните басейни, в
които нашите деца ще упражняват един от най-важните за здравето и физическата им активност спорт. През
годините функционирането на басейните беше замразено, но благодарение на споразумението между община
Етрополе и дружествата от Група ГЕОТЕХМИН, в което образованието и здравето на децата са изведени като
приоритет, се радваме на прекрасна придобивка". Г-жа Димитрова изрази надеждата си, че оттук ще започнат
кариерата си бъдещи спортисти с национални и олимпийски медали. И допълни: "Изказвам благодарност от
името на кмета на Етрополе г-н Димитър Димитров за реализирането на мащабния ремонт на училището със
средства от фирмите от Геотехмин, Елаците-Мед, Геострой и Геотрейдинг. Осигурявайки тези условия за децата, те
доказаха, че нашите приоритети са и техни".

"За нас това е един от най-важните проекти в социалната и образователната сфера, осъществен с подкрепа на
Благотворителна програма "Българските добродетели" – каза г-н Доминик Хамерс. Подкрепихме инициативата,
предложена от община Етрополе и г-жа Манчева, в допълнение на друг проект – ремонта на парната инсталация и
физкултурния салон, с идеята да се обнови училището и да се подобри средата за спорт и отдих. Децата са
бъдещето на България, бъдещето на община Етрополе и ние като компании и работодател в тази община ще
продължаваме с енергия, вяра и готовност да работим за благоденствието на децата" – каза г-н Доминик Хамерс.

След официалното събитие, домакини и гости имаха възможност да видят освен залата с басейните, обновените
съблекални и други помещения, както и първия урок по плуване на ученици от горните класове. Придобивката е
много важна и за най-малките жители на Етрополе, за които няма да е необходимо да пътуват до съседните
общини, а ще плуват в родния си град.

Източник: www.geotechmin.com
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Средствата са за благородната кауза "Да чуем всички"

Над 11000 лева бяха събрани на благотворителния бал на Ротари клуб - Добрич, който се проведе миналия
уикенд, след двугодишно прекъсване. Събитието беше кулминация на тържествата, с които ротарианците в Добрич
отбелязаха 25 години от създаване на своята организация.

Повече от 200 гости уважиха празненството на добричкото ротарианство. Акцент на бала беше връчването на
почетни плакети на заслужили бивши и настоящи членове на клуба. Поздрави за празника рождениците получиха
от Дистрикт гуверньора на Ротари България Борислав Къдреков, от Асистент дистрикт гуверньора Георги Панов, от
кмета на Добрич Йордан Йорданов, който също е ротарианец, от президента на Инер уил Добрич Евгения Русева,
от президентите на Ротари клубовете Балчик и Каварна и от приятели, дошли да уважат празника и подкрепят
добрата кауза.

Президентът Красимир Мецов благодари на всички за присъствието им и за съпричастността им към важните за
града ни проекти и разказа за реализираните от Ротари клуб каузи, свързани с основните цели на Ротари в
областта на осигуряването на чиста питейна вода, физическата активност, детското и майчино здраве. Гостите
взеха участие в благотворителната инициатива, като закупиха билети за томболата и наддаваха в търга за
изключително ценни предмети, предоставени от членове и приятели на клуба.

Средствата, събрани на събитието тази година, са за благородната кауза "Да чуем всички". След дарението на
апарата за скрийнинг на слуха на новородени за МБАЛ- Добрич, Ротари клубът ще предостави на болницата
апарат за тестване на слуха и бързо определяне вида и типа на причината, която е довела до увреждане на слуха
,както за деца така и за възрастни на стойност 7440 лева.

На 16 април в София по повод годишнината на Ротари Клуб "София Триадица" се състоя пролетен
благотворителен бал под наслов "За здравето на децата ни". На събитието бяха събрани над 50 000 лева, с които
организаторите от Ротари клуба решиха да закупят медицинска техника за детски отделения в страната.

Първото дарение ще бъде направено на детското отделение на болницата във Враца – МБАЛ "Христо Ботев"
получи нови монитори за диагностика. По този начин ще се осъвремени базата и ще се спомогне лекарите още по-
точно и навременно да диагностицират децата. В отделението 60% от капацитета на леглата е предназначен за
кърмачета, които изискват постоянна грижа и мониторнинг на показателите им. Посредством новите монитори
следенето на развитието им през първите дни става много по-облекчено и възможно за лекарите и медицинските
сестри.

Също така, болницата ще получи и нов веноскоп, който позволява изключително лесното и безболезнено
откриване на вени при бебета, деца и възрастни. Чрез специална светлина веноскопът помага на лекарите и
медицинските сестри да видят ясно вената и да намерят точно място за абокат, по този начин се спестяват
многократни убождания, болка и уплаха на най-малките. Дарението е извършено в сътрудничество с Фондация "За
доброто" и проектът им за подобряване на емоционалната среда в детските отделения в страната – проект
"Светулка".

Дарението ще бъде направено на 28.06.2022 г. от 10 ч., като ще присъстват изпълнителният директор на
болницата, директора на детското отделение на болницата, представители на Ротари Клуб "София Триадица" и
представители на Ротари Клуб - Враца.

КАМПАНИИ - (БРОЙ НОВИНИ: 6)

София. На 18-и юни, събота, стотици доброволци се включиха в организирано почистване на "домашната" планина
на софиянци под наслов "Заедно за по-чиста Витоша". Най-различни хора, на всякакви възрасти, сред които много
семейства с деца и младежи участваха в кампанията и се обединиха с единствената цел да се погрижат за

Заглавие: Даряват медицинско оборудване на болницата във Враца
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Медия: Конкурент
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любимата планина. Това съобщиха организаторите. 
Зоната на почистване беше в едни от най-посещаемите части на планината, както през зимата така и през лятото,
в района на хижа Алеко, Меча Поляна, Черни връх, Витошко Лале и Голи Връх. Със съвместни усилия, преди
времето да се развали и за да завали проливен дъжд премесен с градушка, доброволците успяха да съберат над
25 m³ разнороден отпадък.
"Много сме доволни от успешната реализация на кампанията и сме щастливи, че толкова много хора се включиха,
особено децата и младежите, които със страхотен ентусиазъм обикаляха "на лов за боклуци" и бяха изключително
доволни и щастливи, че правят нещо добро за планината - какво по-хубаво от това!" споделят организаторите.

"Килограм доброта" е кампания за набиране на храни от първа необходимост за хора в нужда, организирана от
Българската хранителна банка (БХБ), която тази година става на 10 години и продължава със своята мисия да
спасява годна храна с къс срок на годност и да я превръща в ресурс за различни социални програми.

"Интересът към тази доброволческа кампания върви добре. Това е деветото й поредно издание и винаги се случва
благодарение на усилията, включването и помощта на доброволци, като в тази кампания са участвали между 30 и
140 доброволци в рамките на уикенд, в зависимост от броя на магазините, в които ние искаме да присъстваме и
да се срещнем с потенциалните дарители на храна". Това коментира в интервю за предаването "Преди всички" на
програма "Хоризонт" Цанка Миланова, изпълнителен директор на Българската хранителна банка:

"Основните продукти, които искаме да съберем, са ориз, боб, леща, макарони и олио, като тук е много важна
ролята на доброволците, защото те говорят от името на Българската хранителна банка и молят клиентите в
магазина да направят избор и при възможност да закупят и да оставят в количка след касова зона избрания
продукт".

Цанка Миланова и мечтата ѝ да нахрани всички нуждаещи се

Повече от 200 тона храна е спасена от Българската хранителна банка

Кампанията "Килограм доброта" ще се проведе този уикенд, а повече информация може да намерите в сайта на
Time Heroes.

Цялото интервю с Цанка Миланова можете да чуете от звуковия файл.

Разказваме ви историята на едно момиче боец и нейното семейство, което въпреки силните удари на живота,
посреща всеки замах с усмивка и голяма доза надежда.

Еми се нужда от нашата помощ. Всичко започва преди 3 години, когато Еми вдига температура без причина.
Първата диагноза, която ѝ поставят, се оказва грешна.

"Тъй като бяхме изпълнили протокола за невробластом с всичките химиотерапии октомври месец, лекарите
прекратиха лечението 2020 г. Според тях тя била в ремисия", разказа майката Екатерина.

Като майка тя започва подробно да се информира за заболяването на дъщеря си. За съжаление, притеснението ѝ
от внезапното спиране на лечението на Емилия се оказват оправдани.

"6 месеца по-късно тя беше с изключително много наличие на разсейки. Започнахме този мъчителен кръг на
много операции, химиотерапии, лъчетерапии", поясни Екатерина.

Окончателната диагноза е рак на надбъбречната жлеза. До този момент Еми е претърпяла 6 тежки операции,
минала е през 13 курса химиотерапия и 25 лъчетерапии. Това обаче не я спира да живее като повечето момичета
на 17. Тя вече има сериозни планове за бъдещето си.

Освен с диагнозата, семейството се сблъсква и с бездушното лице на здравната ни система.

Заглавие: "Килограм доброта" – кампания за набиране на храни от първа необходимост за хора в нужда
Дата: 20.06.2022 10:36
Медия: Novini.site
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"Хирург, който каза, че е погребал 2 деца и по-добре ужасен край отколкото ужас безкрай и че тя няма шансове.
Мисля, че няма по-лошо от това някой в очите ти да ти обяснява, че детето ти няма шанс. Мисля, че само Господ
може да реши кой колко дни има", изтъкна Катерина.

Въпреки всичко семейството намира опора в лицето на доктор Стоилов. Надежда за Еми има в Унгария, където
трябва да премине през специално лечение, което ѝ дава 50% шанс за нормален живот. Семейството обаче се
нуждае от финансова подкрепа, за да може Еми да продължи да мечтае.

Можете да помогне на момичето по следните начини:

Банкова сметка на името на Емилия Симова в Банка ДСК

IBAN: BG56STSA93001528424299
BIC: STSABGSF
Основание: дарение за лечение
REVOLUT – +359894486828 IBAN: LT73 3250 0571 6885 0731 BIC: REVOLT21 Ekaterina Simova
PayPal Ekaterina Simova +359894486828 [email protected]

Вижте повече в репортажа на Михаела Златкова по Bulgaria ON AIR

Финансово-стопанска гимназия "Васил Левски" подкрепи своя възпитаник Емо Ангелов. Училището е
предоставило за търга, който ще се проведе по време на благотворителната вечер в петък, екипа, с който Емо е
играл за футболният отбор на гимназията. Той е многократен шампион от градското и областното първенство, а
през 2018 г. спечели бронза от държавните финали. Медал от това първенство също е предоставен от училището
за търга. Освен това учителите и ръководството на ФСГ "Васил Левски" подкрепиха каузата с дарение на лични
средства в размер на общо 1035 лв.
Емо Ангелов благодари и за подкрепата от Академията на Жени ГЕРБ, проведена в края на миналата седмица в
Албена, на която за него са събрани 2000 лв.
Благотворителната вечер в подкрепа на 21-годишния Емо Ангелов ще се проведе на 24 юни в ресторант "Европа" в
Добрич. На нея ще бъдат събрани средства за лечението му в Тайланд. Кувертът е на стойност 35 лв., от които 20
ще бъдат вложени в благотворителната кауза. Средства за лечението на Емо Ангелов ще се събират още чрез търг,
томбола и дарения на бала. Предвидена и е богата фолклорна програма. Телефон за резервации: 0895 010903 –
Ивелина.
Събраните средства ще се използват за лечение на Емо Ангелов в клиника в Тайланд – последната възможност за
връщане към нормален начин на живот за него. Той е на инвалидна количка от 3 години и половина, след тежка
катастрофа, довела до парализа. Новото предложение за лечение от клиниката в Тайланд, която поставя
импланти в гръбначния стълб, които пускат импулси по гръбначния мозък и движат крайниците, е шансът за Емо
отново да ходи и да движи пръстите на ръцете си. Цената обаче е непосилна за семейството му. Необходими са
общо 252 500 долара за поставяне на два импланта и стволови клетки, и за 6-месечно последващо
възстановяване и рехабилитация в клиниката в Тайланд. 

Над 300 деца от детски градини и училища участваха в седмото издание на фестивала "Сливенски вятър",
съобщиха организаторите от Обществен дарителски фонд (ОДФ)- Сливен.

Изпълнителите от 27 групи на девет детски градини и седем класа на пет училища от Сливенска община са
изпратили 48 видеа със свои песни, танци, театрални етюди.

От ОДФ оповестиха победителите, класирани в десет отделни категории: голямата награда в категория "Холивуд" е
за група "Слънчице" от детската градина "Вержин и Хаик Папазян", в категория "Награда на публиката" за най-
голям зрителски интерес е на групата на "малките" (детски градини) за театралната школа "Деца като слънца" от
ДГ "Елица", а групата на "по-големите" (училища) - първи клас на ОУ "Св.Св. Кирил и Методий", с. Камен.

В категория "Фейсбук" за най-много достигнати хора, наградата е за група "Мечо Пух" от ДГ "Синчец", в категория
"Тематично видео" - за сезоните - групата на "малките" (детски градини) е група "Смехорани" от ДГ "Синчец",

Заглавие: Още подкрепа получи Емо Ангелов за благотворителната вечер
Дата: 21.06.2022 09:41
Медия: Добруджа
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групата на "по-големите" (училища)- за ІІ Д клас от СУ "К. Константинов".

В категория "Красотата на народното творчество" печели І В клас от СУ "К. Константинов" и ІІ А клас от ОУ
"Черноризец Храбър" с. Крушаре. В категория "Патриотично видео" - групата на "малките - група "Буратино" от ДГ
"Теменуга" и групата на "по-големите" - ОУ "Свети Паисий Хилендарски", с. Сотиря. В категория "Танц" наградата е
за група "Звездички" от ДГ "Здравец".

В категория "Образователно видео" отличието е за група "Делфинчета" от ДГ "Зорница". В категория "Театрална
постановка" - за група "Звънче"от ДГ "Детство" група и за ОУ "Елисавета Багряна". В категория "Декори" наградата е
за рупа "Слънчице" от ДГ "Детски рай".

/ГЧ/

Стотици дойдоха на благотворителния концерт в подкрепа на Центъра за комплексно обслужване на деца с
увреждания и хронични заболявания в Хасково. Вчерашната благородна кауза на Движение "Българско
семейство" с подкрепата на общината събра над 3500 лв.

Със събраните средства от концерта и от благотворителната изложба "Деца рисуват за деца" ще са за
рехабилитационно оборудване за Центъра. То е необходимо за пълноценната здравна грижа на малките
потребители.

Своята солидарност с децата в неравностойно положение изразиха чрез сценичните си изяви Вокална група
"Южняче", Детски танцов състав "Южняче", Ансамбъл "Хасково", Фолклорен ансамбъл "Златна Тракия", Фолклорен
клуб "Славяни", Школа за народно пеене "Зора Зорничка", Мажоретен състав към "Младежи център" - Хасково,
изпълнителите Донна Латева, Рая Желева и Теодор Батуров и група "Хангар 42".

Директорът на Центъра д-р Соня Димитрова благодари на всички хора, които подкрепят благотворителната
инициатива и на участниците в концерта, които чрез таланта си привличат много хора към каузата деца помагат на
деца.

ЗАСТЪПНИЧЕСТВО И ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО -
(БРОЙ НОВИНИ: 1)

Кой е най-устойчивият начин за фондонабиране за гражданските организации? Все повече организации,
посветили се на каузите, определят социалното предприемачество като такава възможност. 
Социалното предприемачество дава на нестопанските организации възможност за приходи от стопанска дейност,
които нямат условия и изисквания как да бъдат похарчени. Това позволява на организациите да следват свободно
своите мисии и приоритети. 
Социалното предприемачество често обаче е непозната територия, която изисква знания и умения, извън
обичайните за гражданските организации и по-типични за бизнес света. Да открием подходящата стопанска
дейност, която организацията ни може да развива, включвайки експертизата и квалификацията на екипа, е
първата стъпка към социалното предприемачество. Следващата включва усвояване и познаване на бизнес
материята, развиване на меки и управленски умения, монетизиране на идеи и още, и още. 
В този разговор искаме да изследваме въпросите:

Каква е пряката полза за НПО да развива социално предприемачество?
Как да осъществим прехода от НПО към бизнес мислене - трябва ли да мислим като бизнес и как се случва
този преход?
Как да организираме работата си ефективно и кои са партньорите, които да ни подкрепят в начинанието?
Откъде да намерим средства, инвеститори и поддръжници на идеята ни?

Всички тези въпроси, както и много практически примери ще разгледаме в последното издание за сезона на

Заглавие: Стотици дойдоха на благотворителния концерт за детския лечебен център в Хасково
Дата: 23.06.2022 10:13
Медия: Марица

Заглавие: СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО или най-устойчивият начин за фондонабиране за гражданските
организации
Дата: 22.06.2022 23:55
Медия: Информационен портал за неправителствените организации

https://www.marica.bg/region/haskovo/stotici-doydoha-na-blagotvoritelniq-koncert-za-detskiq-lecheben-centar-v-haskovo
https://www.ngobg.info/bg/news/126446-%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D0%B9-%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%8F%D1%82-%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BD-%D0%B7%D0%B0.html


Online Talk.

Гости на разговора ще са:
Юлия Йорданова, Фондация КОНКОРДИЯ България;
Иван Димов, фондация Сингъл Степ.
Модератор на срещата ще бъде Теодора Иванова-Вълева - създател на Impact Drive и DigiComs. 
За да се присъедините към разговора ни в Zoom, моля, регистрирайте се тук:
https://www.impactdrive.eu/events/sotsialno-predpriyemachestvo-ili-nay-ustoychiviyat-nachin-za-fondonabirane-za-
grazhdanskite-organizatsii 
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