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БДФ В МЕДИИТЕ - (БРОЙ НОВИНИ: 1)

61 нови учители ще вземат участие в тазгодишното издание на програмата "Научи се да даряваш" 2022/2023 г. Това
е рекорден интерес от старта й през 2016 година досега. Програмата се организира от Български дарителски
форум и цели създаването и развиването на културата и средата за споделяне и даряване, формиране на
емпатия и знания за личностно развитие, придобиване на опит в реализиране на дарителски и доброволчески
инициативи сред учениците, създаване на активни граждански позиции и персонална отговорност към света около
нас. 
Историята 
Българският дарителски форум (БДФ) разработва концепцията за адаптиране и въвеждане на програмата като
част от общата учебна рамка в различни български училища. Инициативата е разработена за първи път от
американската организация Learning to Give, която успешно е въвела модела в много училища в САЩ и работи
активно за утвърждаването му и в други страни повече от десетилетие. 
Новите учители, които ще се включат, са 45. Те са от 24 населени места в страната. Интерес към програмата има
както от училища в столицата и големите градове (София, Бургас, Стара Загора, Русе, Велико Търново, Пловдив),
така и от по-малки градове и села. Тази година дори има значителен ръст на кандидатурите от малки населени
места (с. Тенево, с. Лехчево, с. Стефаново и др.). "Тази тенденция ни радва изключително много, защото дава
възможност за достигане на иновативни образователни модели до места, в които децата са с органичен достъп до
знания и практики, извън традиционната образователна система", коментира Боряна Кирилова, координатор на
програмата и Мениджър комуникации в БДФ. 
Предстоящо обучение 
Новите учители ще преминат през двудневно обучение през юли в София. За тези, които не успеят да се включат, е
предвидено онлайн обучение преди старта на новата учебна година. Прочетете повече за това как протече
миналогодишното обучение, в което учителите получиха нов поглед върху дарителството, доброволчеството и
гражданското общество и се срещнаха с интересни личности от гражданския сектор. 
Благодарим на всички, които разпознават като ценна и различна концепцията на програмата и искат да бъдат
част от богатия свят на доброволчеството и дарителство! 
Публикацията е в рамките на проект "Насърчаване на дарителската екосистема в България", който се
изпълнява от Български дарителски форум с финансовата подкрепа на Фондация "Америка за България". 
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През май 2022 г. Reach for Change България и ING Bank поставиха началото на РАСТЕЖ – първия в страната
тематичен инкубатор за социални предприемачи и НПО, които повишават уменията и кариерната перспектива на
младежи в риск от социално изключване. По данни на Reach for Change България 18,1% от младежите в
България са извън образователната система, не работят и не развиват своите професионални умения и това ги
поставя в повишен риск от бедност и социално изключване. 
До крайния срок – 25 май 2022 г.– социални предприемачи и неправителствени организации с фокус върху
развитието на професионалните умения на младежи в риск от социално изключване имаха възможност да
кандидатстват в програмата www.openthecircle.bg/incubator/ 
Вече са избрани 7 организации и предприемачи, които ще бъдат подкрепени от програмата чрез обучения и
консултации от експерти да развият дейността си и да бъдат по-устойчиви, за да помагат на все повече млади
хора в риск от бедност и социално изключване да бъдат пълноценни членове на обществото и да развият умения
за по-високо качество на живот. Те са: 
Пламен Сивов & DownTown 
"Организацията има за цел социално и икономическо включване на хората със Синдром на Даун и тяхното
овластяване чрез равни възможности и развитие на професионални умения. Екипът прави това, като помага на
деца и младежи със синдром на Даун да придобият първични работни умения. Крайната цел е постигане на по-
висока функционална, икономическа и социална независимост на младите хора с този синдром чрез подход,
фокусиран върху способностите, а не върху уврежданията, и основан на ценности и принципи, а не на правила и
инструкции. Вдъхновена от холандските "Downies & Brownies", организацията създава своя комплекс DownTown,
който вече работи с деца и младежи от тази група". 
Наградата на херцога на Единбург България 
"Мисията на организацията е да развива потенциала на младите хора в България чрез възможности за заетост и
развитие на предприемачески умения. Предоставя достъп до възможности за социално и професионално
развитие чрез своя отворен виртуален център, достъпен от всички точки на страната. Програмата предлага достъп
до висококачествено неформално образование и обучение. В онлайн платформата младежите могат да си
поставят лични цели в четири основни направления: развитие на умения, активна физическа активност,
доброволчество и приключения сред природата. С помощта на опитен възрастен в ролята на техен ментор те
работят върху индивидуалните си цели, откривайки своята страст и място в света". 
DevHubOne 
"DevHubOne дава възможност на ученици да развиват и изграждат професионални умения в една от най-
проспериращите области в днешно време – дизайн и разработка на игри и интернет приложения. За да направи
това, организацията предоставя специални курсове в столична гимназия, но за да даде равни възможности на
ученици от всякакъв произход, планира също така да стартира специално учебно пространство за безплатно
обучение, самообучение и споделяне на знания за учениците за създаване на видео игри, приложения и
виртуална реалност. Това ще позволи на студентите да се ориентират професионално на по-ранен етап, да
работят по реални проекти, да изградят портфолио и адекватни знания и умения според настоящия и бъдещ
пазар на труда". 
Фондация "Мотиф" 
"Фондация Мотиф провежда специализирани курсове по фотография и дизайн за младежи от глухата общност.
Проектът цели да предаде визуални умения на младежи с частично или напълно увреден слух, така че те да могат
успешно да използват фотографията като изразно средство за комуникация. Това ще стимулира творческото им
мислене и ще им даде полезни знания и умения, които да използват в работата си".
Фондация Impact Drive 
"Фондацията стартира своя курс DigiComs с мисията да даде възможност на млади жени и да им осигури
финансова независимост. Екипът прави това, като им предоставя необходимите професионални умения в
областта на дигиталните комуникации и разказването на истории за нестопански организации, за да могат да
започнат кариерата си в сектор, който се нуждае от такива професионалисти". 
Фондация "Един нов свят" 
"Фондацията изгражда социални и житейски умения у деца и младежи с поведенчески проблеми и в риск от
социално изключване. Тъй като поведенческите проблеми могат да ограничат достъпа им до добро качество на
живот, образование и професионална реализация, организацията предоставя психологическа и терапевтична
подкрепа за тях и техните семейства – групова и индивидуална работа, консултиране на деца по въпроси,
свързани с развитието и поведението, взаимоотношенията с връстници, родители, учители, работа със
семейството за подобряване на родителските умения, укрепване на отношенията родител-дете, подпомагане на
социалната интеграция на семейството". 
Сдружение "Интегра" 
"Мисията на Интегра е да създаде промяна в ромската общност чрез подпомагане на развитието на практически
знания и умения у децата и младежите от тази общност. Осигурява обучение за придобиване на социални и
граждански умения, финансова грамотност, предприемачество и лидерски умения. Организацията прави това чрез
прилагане на метода на обучение чрез изготвяне и създаване на собствени социални и финансови инициативи от
деца и ученици, както и срещи за обмен на идеи и проекти, които да бъдат реализирани на практика под
менторството на обучени треньори". 

и ING Bank
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Наградният фонд е общо 60 000 лева безвъзмездно финансиране, като той ще бъде разпределен по следния
начин. Трима от десетте финалисти, определени от инвестиционен комитет и младежко жури, ще получат тази
година първи безвъзмездно финансиране на стойност 10 000 лева за всеки. През 2023 г. ще бъде осъществена
оценка на работата на всички, които участват в инкубатора, след която отново три организации ще могат да получат
безвъзмездна финансова подкрепа в размер на до 10 000 лева. 
Първите, които получават финансиране, са:

Пламен Сивов & DownTown
Наградата на херцога на Единбург България
DevHubOne

Иборът е направен от Инвестиционния комитет след представяне на живо на всички финалисти на 30 юни 2022 г.:
В състава на комитете влизат:

Мария Мажич - глобален проектен мениджър, Reach for Change
Владимир Чимов - изпълнителен директор, ING - клон София

Комитетът е бил подкрепен от Младежко жури в състав:

Емма Табачка (16 г.)
Александра Кобакова (15 г.)
Мартин Геонов (14 г.).

Пожелаваме успех на всички участници и ще очакваме новини от тях! 

София. "Очаквам един ползотворен доброволчески ден, в който да съберем максимално количество битови
отпадъци и да предизвикаме общественото внимание към важността на тази защитена зона.", споделя Дина
Сиракова, която организира с подкрепата на Българска фондация биоразнообразие доброволческо почистване
на защитена зона "Долни Богров-Казичене" днес. Сборният пункт е Bogrov LAKE Спортен Риболов 
Зоната не е избрана случайно, а в следствие на това, че Дина прави дипломната си работа за завършване на
магистратура по Опазване на околната среда в региона. Тогава тя се сблъсква със замърсяването на влажната
зона, липсата на инициативност от страна на общините към нейното поддържане, както и осезаемата нужда от на
план за управление. Зоната осигурява подходящи местообитания на 11 вида птици от значение за ЕС, включени в
приложение I към Директивата за птиците и за 10 вида застрашени или редки птици от Червената книга на
България.
В същото време, това е една от най-достъпните и близки до София защитени зони, включени в европейската
мрежа Натура 2000. Мястото има много какво да предложи на посетителите си. Зоната е подходяща за почивка,
разходки, наблюдение на птици и провеждане на обучения за важността на влажните зони за климатичните
промени и би могла да се превърне в устойчив пример за ползване на природни богатства. 
Именно поради тази причина, участниците в събитието ще могат да се включат и в лекционна част, да наблюдават
птици с експерти и да научат повече за биоразнообразието в района, Натура 2000 и значението на влажните зони
за климата.
Инициативата се подкрепя от Българска фондация Биоразнообразие по проект "Game On | Don't let climate change
end the game!" , който цели да подпомогне информираността и ангажираността на младите хора по отношение на
климатичните промени и тяхното въздействие върху биоразнообразието и обществото ни. Проектът подпомогна
чрез своя фонд за студентски дипломни работи и научната работа на Дина Сиракова в региона през учебната
2020-2021 г.
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Млади благотворители – учениците от Ученическия парламент към 117. СУ "Св. св. Кирил и Методий" в гр. Бухово
създадоха документален филм "Тайните пасища на Чичовите конье", за да съхранят и популяризират музикалното

Заглавие: Доброволческа акция и лекции за биоразнообразието на ще се проведе в защитена зона "Долни
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Заглавие: Документален филм "Тайните пасища на Чичовите конье" създадоха ученици от 117 СУ "Св. св.
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наследство на родния си край и да пробудят интереса и уважението на хората към българския фолклор.

Официалното представяне на документалния филм и съпътстващата го музикална програма се проведе на
23.06.2022 в Дом на културата – гр. Бухово, където учениците Анна Младенова, Суна Керимова, Екатерина Колева,
Теодора Мисиркова, Надежда Димитрова, Нели Кутинова, Йоана Микова, Надя Станкова, Виктория Димитрова,
Габриела Радинова, Екатерина Златилова и техният ментор Екатерина Средовска представиха своя проект,
вдъхновен от придобилата световна популярност българска шопска песен "Чичовите конье". Публиката се наслади
и на музикална програма с участието на група деца от гр. Бухово, Певческата група към Народно читалище
"Пробуда – 1908" – кв. Сеславци (Сеславските баби) и екипа на проекта, заедно с техните наставници в пеенето
Милена Великова и Ася Георгиева, които изпълниха характерни песни от град Бухово и квартал Сеславци.
Момичетата получиха поздравления от кмета на гр. Бухово г-н Тодор Димитров и директора на 117.СУ "Св. св.
Кирил и Методий" – г-жа Янка Цекова. Кулминация на вечерта беше премиерата на документалния филм "Тайните
пасища на Чичовите конье", чрез който създателите му представят интересни данни за българския музикален
фолклор на своето родно място. Специален подарък за гостите в Дом на културата беше изготвената от екипа
книжка-песнопойка с местни песни, весели препявки, забавни факти от Шопския край. Вълнуващо бе да се чуят
отзивите на излизащата от залата публика. Малки и големи споделиха, че са впечатлени от положения труд и
усилията на тези млади хора, а песента продължава да се пее в парка, по улиците, в училището и в детската
градина.

Учениците споделиха: "Избрахме тази кауза, защото е от изключително значение да помним и да поддържаме
фолклорните си традиции. Съхраняването на историята и музикалната култура е един от приоритетите на нашия
район. Много известни песни и танци от Шопската фолклорна област – част от световното музикално наследство,
произлизат от нашия край, а голяма част от местното население не е запознато с приноса на нашите предци."

Връзка към документален филм "Тайните пасища на Чичовите конье":

Facebook страница на проекта: Тайните пасища на Чичовите конье | Facebook

Проект "Тайните пасища на Чичовите конье" получи подкрепа и финансиране от фондация "Благотворител" в
рамките на ежегодния конкурс "Млад благотворител".

Химикът д-р Ивалина Трендафилова стана вторият кавалер на Националната награда "13 века България" за
подпомагане на млади таланти в съвременното изкуство и наука. Конкурсът се организира от Националният
дарителски фонд "13 века България" и е за български граждани до 35 години с безспорни успехи на международно
ниво, които продължават образованието си в европейски институции.

Ивалина получи грамотата си от заместник-министъра на културата Весела Кондакова, председател на
авторитетното жури, и елегантна графика от изпълнителния директор на НДФ "13 века България" Слава Иванова.
Произведението на изкуството е създадено по време на Международния младежки арт фестивал "Река на
толерантността", организиран от Фонда.

Ивалина благодари на журито и на НДФ "13 века България" за оказаната чест и обеща да се върне в България,
след като приключи втората си постдокторантска специализация в Белгия.

Специално за сайта на Фонда тясподели своя научен път и предмета на изследванията си: "През 2018 година
спечелих едномесечна специализация в Национален институт по химия, Любляна, Словения, където започнах
разработки по алтернативно приложение на получените от мен материали, а именно като катализатори за
разграждане на опасни замърсители в отпадни води и летливи органични вещества от индустриални процеси.

След защита на докторската си степен в ИОХЦФ-БАН, кандидатствах и бях одобрена за постдокторантски стаж в
същия институт в Словения за срок от 01.01.2019 – 31.03.2020 година.

В началото на 2020, след успешното ми представяне на конкурс, заех длъжността "Главен асистент" в лаборатория
ОРММ към ИОХЦФ-БАН.

В края на същата година спечелих проект за постдокторантска специализация (36 месеца) в Университета в
Намюр, Белгия, по програма BEWARE съфинансиран от Marie Skłodowska-Curie Actions, в рамките на който
продължавам да задълбочавам познанията си в сферата на синтез и приложение на иновативни порести
силикатни материали в областта на фармацията и зелените технологии.

В момента работя по изключително интересен проект за синтез на нови адсорбенти за пречистване и разделяне
на протеини. Използваните в индустрията, в момента, практики за тази цел са комплексни, времеемки и
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представляват голяма част от разхода за производство на протеини (около 80% от цената на крайния продукт се
дължи на сложните методи за пречистване и получаване на желания продукт). Намирането на нови и по-
ефективни материали за разделяне на протеини е пътят към по-лесно достъпни хранителни добавки, лекарства и
ваксини, както и възможност за развитието на иновативни приложения на протеините във фармацията".

Тези важни за медицината и фармацията научни дирения убедиха журито да ѝ присъди Националната награда "13
века България" за млади таланти в съвременното изкуство и наука, чието парично изражение е 5000 лева.

Останалите номинирани за наградата също са млади хора с качества и кариера в странство. Представи ги Слава
Иванова:

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

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

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

Те получиха своите дипломи от членовете на Управителния съвет на НДФ "13 века България" – доц. Георги
Лозанов, Рашко Младенов и доц. д-р Венцислав Велев.

Журито, което направи трудния избор, бе в състав от личности със забележителни успехи в своите области.

Председателят, представител на Министерството на културата – Весела Кондакова е заместник-министър в
правителството на служебния премиер Стефан Янев и в кабинета на министър-председателя Кирил Петков.

В периода 2010 – 2017 последователно ръководи звено "Културно-контактна точка по програма Култура на ЕК" и
Бюро "Творческа Европа", офис Култура към Министерство на културата.

Акад. Васил Николов, Национален археологически институт с музей. Той е български археолог, академик на БАН с
богат професионален опит. Член-кореспондент е на Австрийския археологически институт и Центъра за
археология и история на културата на Черноморския регион (Хале, Германия).

През 2017 получава почетният знак "Златен век" с огърлие за цялостни заслуги.

Проф. д-р Адриана Благоева, заместник-ректор по научната и художествено-творческата дейност в НМА "Проф.
Панчо Владигеров" е професор по хорово дирижиране, доктор помузикознаниеимузикалноизкуство.

От 1989 е диригент на Хора на софийските момчета.

Носител е на орден "Св. св. Кирил и Методий" – I степен, за големи заслуги в областта на културата и изкуството.

Проф. д-р Пенко Господинов е Декан на Факултет "Сценични изкуства"в НАТФИЗ "Кръстьо Сарафов". Води клас по
"Актьорско майсторство за драматичен театър" от 2016 година.

Има над 70 роли в театъра, киното и телевизията, част е от трупата на Малък градски театър "Зад канала". През
2019 г. е удостоен с награда за "Най-добър актьор" от V Международен филмов фестивал "Gold Movie Awards",
Лондон, за участието във филма "Далеч от брега" на режисьора Костадин Бонев. Със същата роля

през 2021 печели международна награда за актьорско майсторство на Global Nonviolent Film Festival— Холивуд,
Калифорния.

Проф. Станислав Памукчиевпреподава в катедра "Рисуване" на Националната художествена академия. Член е на
Управителния съвет и секретар на секция "Живопис" на Съюза на българските художници. Носител е на орден "Св.
св. Кирил и Методий" – първа степен, на Голямата награда на Международното триенале на живописта през 1996-
а в София и на Годишната награда за култура "Златно перо" през 2002 година.

След приключването на тържеството и неизбежните снимки с наградените и журито, Ивалина Трендафилова
посъветва останалите претенденти да не се отказват и да кандидатстват отново за Националната награда "13 века
България" за подкрепа на млад талант в съвременното изкуство и наука, защото при предишното издание на
конкурса тя бе сред номинираните.

Заглавие: Фондация "Лъчезар Цоцорков" подкрепи реставрацията на Хаджидимитровата къща и експозицията
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Панагюрският музеен комплекс се гордее с още една впечатляваща експозиция, която беше отворена за
посетители на 1 юли. Официално беше открита обновената Хаджидимитрова къща, в която са изложени
реставрираните културни ценности от дарението "Иван Деянов". Фондация "Лъчезар Цоцорков" подпомогна със
130 хил. лв. осъществяването на проекта. Извършен е текущ ремонт на известната "синя къща с лъва" от музейния
възрожденски комплекс и реставрация на стенописите. Цялостно е обновена експозицията с нови витрини,
направено е почистване и реставрация на експонатите, изработена е експозиционна документация, съобщи
директорът на музея доц. д-р Атанас Шопов. "Особена е символиката в това, че се намираме срещу залата трезор
на Панагюрското златно съкровище. Нейното изграждане преди 10 години беше вдъхновено от дарението на
"Асарел-Медет" и баща ми проф. д-р Лъчезар Цоцорков. Заедно с Хаджидимитровата къща, това ни напомня за
приноса на достойните хора преди нас и за това колко важна е подкрепата за културата и за съхраняването на
историческото наследство", каза Димитър Цоцорков. Той поздрави музейните специалисти и целия екип на
фондацията за успешния проект. Кметът на общината Никола Белишки благодари на фондация "Лъчезар
Цоцорков" и посочи, че така се продължава дарителската традиция на "Асарел-Медет" и Цоцорковия род.
Историкът-доайен Атанас Атанасов разказа за Хаджидимитровата къща и за приемането на колекцията на Иван
Деянов – родолюбец, интелектуалец и колекционер, наследник на известния панагюрски род Хаджидеянови. През
1982 г. неговите братя Сава и Георги и сестра му Мария изпълняват волята му да дарят на местния музей 3558
експоната – живопис, графики, скулптура, накити, архивни материали, керамични и медникарски съдове, нови и
антични монети, книги и медали. На откриването на експозицията присъстваха Пламен Славов – секретар по
образование, духовност и култура на Президента на Република България, Екатерина Джумалиева – директор
"Културно наследство, музеи и изобразителни изкуства" в Министерството на културата, заместник-кметът по
хуманитарните дейности Галина Матанова, изпълнителният директор на "Асарел-Медет" инж. Делчо Николов,
няколко поколения представители на местната власт, общественици и музейни специалисти. В знак на
признателност фондацията дарител, основана от Атанаска, Димитър и Велислава Цоцоркови, получи от
Историческия музей плакет "За принос в развитието на музейното дело в Панагюрище и Панагюрския край". 

Химикът д-р Ивалина Трендафилова стана вторият кавалер на Националната награда "13 века България" за
подпомагане на млади таланти в съвременното изкуство и наука, съобщиха от НДФ "13 века България".

Конкурсът се организира от Националният дарителски фонд "13 века България" и е за български граждани до 35
години с безспорни успехи на международно ниво, които продължават образованието си в европейски институции.

Ивалина получи грамотата си от заместник-министъра на културата Весела Кондакова, председател на
авторитетното жури, и елегантна графика от изпълнителния директор на НДФ "13 века България" Слава Иванова.
Произведението на изкуството е създадено по време на Ммеждународния младежки арт фестивал "Река на
толерантността", организиран от Фонда.

Ивалина благодари на журито и на НДФ "13 века България" за оказаната чест и обеща да се върне в България,
след като приключи втората си постдокторантска специализация в Белгия.

Специално за сайта на Фонда тя сподели своя научен път и предмета на изследванията си: "През 2018 година
спечелих едномесечна специализация в Национален институт по химия, Любляна, Словения, където започнах
разработки по алтернативно приложение на получените от мен материали, а именно като катализатори за
разграждане на опасни замърсители в отпадни води и летливи органични вещества от индустриални процеси.

След защита на докторската си степен в ИОХЦФ-БАН, кандидатствах и бях одобрена за постдокторантски стаж в
същия институт в Словения за срок от 01.01.2019 – 31.03.2020 година.

Реклама 

Нов сайт във Варна предоставя подробна информация на украински език за правата на бягащите от войната в
Украйна. Това съобщиха от Обществения дарителски фонд за Варна, който е създател на платформата.
В сайта на едно място е събрана полезна информация за ползване на различни здравни, социални,
образователни услуги и достъпа на бежанците до пазара на труда. В интернет страницата може да бъде открита
подробна информация относно възможностите за безплатна медицинска помощ във Варна, условията за
ползване на обществения транспорт, както и отговори на някои от най-често задаваните въпроси от украинските
бежанци.
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Информацията в сайта е събрана с помощта на съвместен екип от доброволци към дарителския фонд и към
Центъра за бежанци от Украйна във Варна. Тя е достъпна на адрес www.varnainfoua.com. 
Инициативата е част от проекта "Обединение за мир" по програмата "Глобални предизвикателства-местни
решения".
Основната информация от сайта и отговори на най-често задаваните въпроси от украинските бежанци са
отпечатани в брошура. Посредством QR-кодове в брошурата се дава възможност за директен достъп до новия
сайт, както и до основни национални портали.
В рамките на проекта "Обединени за мир" във Варна през летните месеци ще функционира и младежки
интеграционен център. 

Игри и обучения предоставят три организации на украински деца в Ловеч и с. Рибарица. Дейностите са по проект
на сдружение "Мисия. Иновации. Гражданство", с партньорство с Българския червен кръст и сдружение "Знание".
Финансирането, в размер на близо 20 хиляди лева, е от фондация "BCause – помощ на благотворителността в
България". Това съобщиха представителите на трите организации на пресконференция в Регионалния пресклуб на
БТА в Ловеч. 
Албена Йончева, председател на сдружение "Мисия. Иновации. Гражданство", посочи, че целта е да се подкрепят
50 деца, на възраст от 4 до 17 години, и техните родители, бежанци от Украйна, настанени в Ловеч и във Военно-
почивния комплекс в тетевенското село Рибарица. Те ще могат да посещават занятия по български език, сесии
"Елементът Игра", четене, приложно изкуство, ще участват в спортни празници и др.
В дейностите ще се включат и български деца и младежи, както и доброволците от партньорските организации.
Предвидено е лятно училище, в което ще се включат както педагози, така и млади хора от Центъра за работа с
доброволци към Регионална библиотека "Проф. Беню Цонев" и Българския червен кръст. Заниманията са
неформални и са насочени към общуване на български език и подкрепа за първия учебен ден, посочи Йончева.
Ще има също забавно програмиране, творчески работилници, кътове за игри и приложни дейности, четене на
детски книги. Веднъж седмично ще има занимания по български език, които са насочени към родителите на
децата.
Дейностите по проекта вече са започнали с празник за 1 юни – Ден на детето, с ролеви игри по първа долекарска
помощ, както и с обучение на тема: "Стрес, агресия и взаимоотношения". "Целта и идеята е тези хора да се
социализират в нашата среда", заяви Цветомира Георгиева от БЧК – Ловеч. Тя добави, че предстои обучение за
реакция при плуване във водоеми и опасностите, които крият те. Предвиден е и турнир по футбол, както и други
образователни демонстрации.
Сдружение "Знание" ще се включи с дейността "Елементът Игра", съобщи изпълнителният директор на
организацията Ралица Попова. Това е програма, създадена за децата в риск по света и включва три модела:
"Разкажи приказката", Музика в действие" и "Библиотека на играчките". Дейностите са за деца от 1 до 12 години",
посочи Попова. Тя каза още, че ще бъдат обособени два къта за игра – в библиотеката в Ловеч и във Военно-
почивния комплекс в тетевенското село Рибарица. Целта е, освен да се предложат игри за децата, но и да се
продължи тяхното развитие и социализация.
По проекта ще бъдат закупени материали, назначени учители и психолог. Той ще продължи до ноември. 

Процесът за номинации за годишния конкурс за наградата за превод "Кръстан Дянков" 2022 започна. Той ще
продължи до 15 септември, съобщават организаторите от фондация "Елизабет Костова".

Наградата се връчва за превод на съвременен роман с висока литературна стойност от английски на български
език. Оригиналът трябва да е издаден след 1980 г. Преводът на български трябва да е представен в периода
между 1 януари 2021 г. и 15 септември 2022 г. Наградата "Кръстан Дянков" е в размер на 3000 лв.

В процеса за номинации могат да участват издатели, литературни критици, редактори, преводачи, студенти по
превод и институции, специализирани в практикуването или оценяването на художествен превод. Те могат да
предложат не повече от трима преводачи за наградата. Всеки участник в конкурса може да бъде номиниран само
за един превод.

Наградата се осъществява с подкрепата на Нели и Робърт Гипсън. / ГН

/АКМ/

Заглавие: Игри и обучения предоставят три организации на украински деца в Ловеч и с. Рибарица
Дата: 04.07.2022 12:10
Медия: Утро Русе

Заглавие: Номинации за годишния конкурс за превод "Кръстан Дянков" се приемат до 15 септември
Дата: 04.07.2022 13:55
Медия: Българска телеграфна агенция
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Една от красивите Възрожденски къщи в Панагюрище - Хаджидимитровата, вече е изцяло обновена. След
ремонта и освежаването на стенописите, в нея ще бъдат изложени експонати, които досега са били показвани
много рядко.

Възрожденска синя къща, в която талантите срещат великодушието на дарителите. Последният ѝ собственик е бил
Манчо Хаджидимиров. Изтънчен панагюрец, който не пропускал театрално представление. Сега къщата му е
подслонила образци на златарската школа и майсторски изработени керамични съдове, принадлежали на
големия български колекционер Иван Деянов. Над тях, от фасадата, гордо бди лъвът, който вече 127 години
посреща посетителите.

Лъвът, това е идеята за гордостта, за достойнството, за силата, за българщината. И някак си стана твърде
сакрално в тази къща, синя Димитрова къща, тоест в Къщата с лъва, да бъде като в приказките и да бъде
изложено едно богато ювелирно наследство, казва Атанас Шопов, директор на Историческия музей в Панагюрище.

Иван Деянов събрал грижливо парченцата от историята на България.

Това дарение се състои от много колекции. В един момент те са наброявали 70. След смъртта му неговата сестра
му Мария Бесарабова и братята му Сава и Георги решават, че мястото на неговите колекции е тук в Панагюрище.
Те дараяват всичките колекции на музея с изричното условие, че тези колекции няма да се разпръсват, казва
Ирина Ботева, главен уредник в Историческия музей в Панагюрище.

Един любопитен факт - ако е трябвало да си купи нещо като храна, той е казвал: скъпо е, но ако чуе, че някъде в
Троян има нестандартна керамика той е заминавал и я е купувал. Той с душата си е горял. Не създава семейство,
но завещава такива богати колекции на родния си град, защото произхожда от един от възрожденските
панагюрски родове, допълва Атанас Шопов, директор на Историческия музей в Панагюрище.

Заради неподходящи условия, години наред част от колекцията остава далеч от очите. Благодарение на
дарителски жест, вече е напълно почистена и реставрирана. Поставена е и в нови витрини, където годините няма
да отнемат от нейния блясък.

Чекмеджетата в Хаджидимитровата къща разкриват тайни. Когато ги открехнем, в тях откриваме ръкописи на Елин
Пелин, Йордан Йовков, Елисавета Багряна. Тук има и много редки медали от сватбите на цар Борис III и цар
Фердинанд.

Това е един от големите проекти, които реализирахме през тази година и много се радваме, че успяхме да го
завършим. Надяваме се, че той ще бъде пример и вдъхновение за много подобни проекти в нашата, както и в
други фондации, защото България има остра нужда от дарителство в областта на културата, здравеопазването и
образованието, казва Димитър Цоцорков, дарител.

Пример, по който Възрожденската Хаджидимитрова къща се превръща в модерен музей и продължава да пази
символите на нашия дух.

Нов интернет сайт вече е активен в морската ни столица - www.varnainfoUA.com 
Той представя подробна информация на украински език за правата на бягащите от войната в Украйна. В сайта на
едно място е събрана полезна информация за ползване на различни здравни, социални, образователни услуги и
достъпа на бежанците до пазара на труда. В интернет страницата може да бъде открита подробна информация
относно възможностите за безплатна медицинска помощ във Варна, условията за ползване на обществения
транспорт, както и отговори на някои от най-често задаваните въпроси от украинските бежанци. 
Сайтът е дело на Обществен дарителски фонд за Варна, а информацията в него е събрана с помощта на
съвместен екип от доброволци към Фонда и към Центъра за бежанци от Украйна във Варна. 
Къде мога да науча какви са правата ми за социално подпомагане и социални услуги? На какъв вид помощи имам
право? Къде и кого да попитам за информация и подкрепа? Това са част от въпросите, на които ще отговори
новата интернет страницата www.varnainfoua.com в подкрепа на украинските бежанци. 
Инициативата е част от Проект "Обединение за мир" по Програмата "Глобални предизвикателства-местни
решения". А техническото оформление на сайта е дело на Сдружение "Енерджи", което също работи в подкрепа на

Заглавие: Обновиха Хаджидимитровата къща в Панагюрище
Дата: 04.07.2022 19:11
Медия: БНТ Новини

Заглавие: Варна с нов сайт-пътеводител за украинските бежанци
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Медия: Информационен портал за неправителствените организации
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тази целева група. 
Основната информация от сайта и отговори на най-често задаваните въпроси от украинските бежанци са
отпечатани в брошура. Посредством QR-кодове в брошурата ще се даде възможност за директен достъп до новия
сайт, както и до основни национални портали. 
В рамките на Проект "Обединени за мир" във Варна през летните месеци ще функционира и младежки
интеграционен център. United for Peace project is implemented by Varna Community Foundation, Funded by the C.S.
Mott Foundation under the Global Challenges Local Solutions Program run by the Academy for the Development of
Philanthropy in Poland, under Agreement No 5/ GCLS 

Текстът представя акценти от разговора в поредния епизод на предаването "Властта на гражданите": "За
правото на аборт и отмяната му в САЩ" по Дарик радио, с водещ Йовка Йовчева. Гости са Гергана Куцева от
Български фонд за жените и Росица Кратункова от сдружение "Лекари на света". 
Чуйте епизода
Абортът е преживяване, което повечето жени се опитват да забравят, тъй като необходимостта от него идва в
трудни житейски и здравословни ситуации. Обсъждането му навсякъде по света поражда поляризиране на
общественото мнение и често се използва манипулативно от консервативни политически и религиозни групи. 
Гергана Куцева и Росица Кратункова смятат, че в България изобщо не трябва да има дебат "за" или "против"
аборта, защото истински важните въпроси, свързани с него, са други. Майчиното и детско здраве, много високата
детска смъртност, семейното планиране, сексуалното образование и правото на жените да вземат решения за
собственото си тяло са горещи теми в страната от десетилетия. 
Росица казва, че изненадващото решение на Върховния съд на САЩ отпреди дни, с което се отменя
конституционното право на легален аборт в страната, напомня, че сексуалните и репродуктивни права не са
даденост дори и в страна, която се смята за водеща в демократичния свят. Те трябва да се защитават и да се
говори за тях публично, защото това решение засяга не само жените, но и семействата им, и е атака срещу
демокрацията и борбата на жените за равноправие. 
Гергана е убедена, че забраната за аборт не подобрява демографската криза в дадена страна, защото при
липсата на възможност за легален и безопасен аборт смъртността при незаконни манипулации достига 50%. Тази
забрана често отнема живота на жени, при които има медицински показания за прекратяване на бременността,
но дори и това не е разрешено в страни като Полша. Решението на Върховния съд на САЩ присъединява страната
към групата на Ел Салвадор, Никарагуа, Полша, Малта, в които абортът е абсолютно забранен. Същевременно в
последните 25 години около 60 страни са легализирали в различни степени прекратяването на бременността. 
Дебатите около аборта в глобален мащаб не почиват на научни данни или на реалностите и нуждите на
обществото, твърди Гергана. Те са религиозни в същността си и водят до известна злоупотреба с емоциите и
религиозните вярвания на хората. В България изследване на Алфа Рисърч от 2019 г. показва, че обществото е
прагматично – 9 от 10 души приемат възможността за легален аборт, а 76% смятат, че най-важно е сексуалното и
здравно образование. Според Росица дебатите за аборта са всъщност дебати за това кой да има власт над телата
на жените и да контролира правата им. 
В България абортът е легален, но не всяка жена има достъп до него, защото, когато е по желание, е платен. В
момента за много жени прекъсването на бременността е начин за контрацепция, което поставя страната ни на
първо място в Европа по регистрирани аборти. Гергана пояснява, че броят на абортите има пряка връзка с
икономическото благосъстояние и в периоди на криза има повече аборти. Решаващо за намаляване на броя им е
и проследяване на бременността за всички жени и добри грижи за родилките. 
Росица е убедена, че сексуалното и репродуктивно здраве трябва да се обсъжда и управлява на национално ниво.
Една Национална програма за семейно планиране би била израз на държавна политика, която осигурява
известна автономия на жените и семействата им. Приоритетно трябва да се финансират превенцията и
профилактиката като програмата включва поне един безплатен годишен гинекологичен преглед за всички жени,
включително и неосигурените, безплатни контрацепция и аборт, използване на по-щадящ медикаментозен метод
за прекъсване на бременността и сексуално и здравно образование. В момента последното може да бъде само
факултативен предмет в училище, за който обичайно няма време в програмата, нито специалисти, които да го
преподават. 
Освен програмата, трябва да се промени правилото за възстановяване на здравното осигуряване чрез плащане
на застраховки пет години назад. Този период може да бъде много по-къс, както е в Румъния – 6 месеца плюс 1. 
В периоди на политическа криза, както в момента, в България обществото се поляризира и съществува опасност
от връщане към нецивилизовани решения и към атакуване на човешките права, като първо се засягат правата на
жените. Това, което е необходимо, не са забраните и стигматизацията, а образование и подкрепа за личните
избори на жените. 
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.

Заглавие: Властта на гражданите: За истински важните въпроси, свързани с аборта
Дата: 04.07.2022 23:55
Медия: Информационен портал за неправителствените организации
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Цялата отговорност за съдържанието на публикуваните епизоди се носи от Фондация Дарик, НПО портал и
Фондация "Четиридесет и две" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че те отразяват
официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и
Оператора на Фонд Активни граждани България.
#власттанагражданите. 

Изследване на БФЖ сред организации, защитаващи правата на жени, момичета и уязвими групи, разкрива как
неравният достъп до ресурси, безсилието на Държавата в кризисни ситуации и враждебността на част от
обществото възпират развитието на социалните движения

През 2021 г. Български фонд за жените инициира мащабно социологическо проучване сред неправителствени
организации и активисти, които защитават правата на жени, момичета и други уязвими групи и работят за
равноправието на половете. Изследването целеше да установи пречките, с които съмишлениците ни се сблъскват
в дейността си, и така да насочва усилията ни за по-справедливо общество, зачитащо гласовете и изборите на
всички свои членове. Състои се от количествен анализ на данните от стандартен въпросник, попълнен от 114
представители на организации с различен размер, фокус и географски обхват, и качествен компонент, базиран на
39 дълбочинни интервюта с активисти и представители на организациите. Вярваме, че подобни целенасочени
изследвания са все по-значима част от нашия ангажимент за постоянно учене и обмен на опит в гражданския
сектор. Освен че изяснява някои постоянни предизвикателства, изследването подсказва и как Фондът да засили
прякото и непрякото си въздействие и постигне по-голяма устойчивост. Тук са синтезирани основните заключения
на изследването за нуждите на НПО и активистите, което се надяваме да прочетете в пълния му вид тук.

Неравен достъп до ресурси

Едно от тревожните, макар и очаквани, открития е, че повечето организации и граждански сдружения работят в
условия на постоянна несигурност – въпреки наличните механизми за финансиране и подкрепата от
индивидуални и корпоративни дарители. Финансовите затруднения, съревнованието за ограничени ресурси между
установени и новосъздадени организации и враждебните нагласи на част от обществеността се преплитат и често
възпрепятстват същинската дейност на гражданския сектор. Количественият ни анализ посочва степента и обхвата
на тези проблеми, докато дълбочинните интервюта илюстрират влиянието им върху ежедневната работа на терен.
Запитани за основните предизвикателства пред организацията си, мнозинството (64%) от респондентите посочват
липсата на възможности за финансиране –в пряка връзка с недостатъчната подкрепа от Държавата и общините,
която 21% идентифицират като съществена пречка. Достъпът до средства от Министерството на правосъдието и
общините посредством конкурси за доставчици на социални услуги е опорочен от липсата на прозрачност,
несъобразните бюджети и чисто политическата съпротива към каузите за женските и ЛГБТИ+ права. Като
нагледен пример, за една от услугите, регламентирани в Националната програма за превенция и защита от
домашното насилие, "кризисен център", на организациите се полага стандартизирана подкрепа от малко над 13
000 лв. Интервюираните споделят, че средствата са крайно недостатъчни да покрият дори режийни разходи, а
често уязвимите крайни потребители трябва да се хранят със "срамните" 2 лв./ден.

Дори подобно оскъдно финансиране далеч не е гарантирано. Общинските съвети упражняват контрол върху
делегирането на услуги, обезпечени от Държавата, и разпределят непарични ресурси, като общински помещения
например. Изследването сочи, че именно последните видове подкрепа могат да са решаващи, но и
труднодостъпни, за прохождащи организации и инициативи без финансовата история и опита на по-установени
НПО. От друга страна, сдруженията, които се застъпват за овластяване на ЛГБТИ+ и ромски общности, са особено
уязвими спрямо ответните реакции на крайнодесни партии в общинските съвети. Непрозрачното разпределяне на
ограничени ресурси на конкурсен принцип на свой ред подтиква представителите на сектора към неформално
лобиране на местната власт вместо към изграждане на партньорства и обмен на добри практики със
съмишленици.

Непредвидимостта и скъсеният времеви хоризонт на финансирането имат значими последици за управлението на
гражданските инициативи. За разлика от оперативната подкрепа, която цели да увеличи автономността и
капацитета на неправителствените организации, преобладаващото финансиране "на проектен принцип" често
пречи на дългосрочното стратегическо планиране и устойчивостта. Последният модел допълнително натоварва
ръководствата на НПО, които трябва да запълват празнини в бюджетите си в промеждутъците на отделни проекти,
поддържат екипите си и възнагражденията на служители и разпределят административното бреме на честото
кандидатстване по различни процедури. С оглед на голямото натоварване, не беше изненадващо, че поне 15% от
респондентите посочват текучеството като значимо предизвикателство, а интервютата подчертават опасността от
"прегаряне" сред заетите в сектора. От друга страна, разкъсването на финансирането "на проектен принцип"
изглежда изначално несъвместимо с грижата за лица в риск, както личи от поразителните разкази на
интервюираните:
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"Трудностите бяха и около това, че като че ли държавата не… институциите не разбират проблема. Че ние не
можем да работим на парче, не можем да работим три-четири месеца с един човек, преживял насилие, след това
да го изоставим, след това пак да работим с него, когато имаме финансиране. Защото, когато изоставиш един
такъв човек, травмата му се увеличава. Ретравмира се."

Както количественото изследване, така и препоръките, които получихме от участниците, подчертават
необходимостта от по-гъвкави и навременни механизми за финансиране. В този контекст комбинацията от
оперативна подкрепа, проектно финансиране и достъп до спешни фондове при кризисни ситуации, характерна за
грантмейкинг * модела на БФЖ, не просто гарантира оцеляването на НПО и други инициативи, а дава поле за по-
дългосрочно стратегическо планиране.

Функционира ли като граждански гражданският сектор?

Без подобно разнообразяване на способите за подкрепа, включително и от Държавата и частния сектор, е твърде
възможно да се задълбочава "професионализацията" на НПО сектора и да отслабва влиянието на гражданското
общество в политическия живот на страната. Изследването установи, че организациите се състоят предимно от
специалисти в сферите на социалните дейности (46%), образованието (36%), и правото и юридическите услуги
(25%), което е поне частично обусловено от зараждането на българското гражданско общество след разпада на
комунизма. От своя страна такъв професионален опит повлиява разбирането на организациите за основните им
цели, постижения, и слабости. Като индикатор за ефективността си респондентите приоритетно посочват
донякъде субективната оценка на общността за дейността им (54%) и осъществяването на директна промяна в
живота на преките си бенефициенти (49%). Обратно, значително по-малко припознават прокарването на
законодателни изменения в унисон с мисията си (10%) или привличането на подкрепа от политически
представители (4%) като значими показатели за въздействието си. Тази данни сочат, че организациите може да се
възприемат като изключени от политическите процеси в страната и/или единствено като доставчици на
непосредствени услуги, а не пълноценни участници в гражданското общество. Ковид пандемията, която изостри
нуждите на най-уязвимите, изглежда е допринесла усилията на НПО да се концентрират върху услуги от
първостепенна важност и далеч по-малко върху застъпничество, изграждане на коалиции в сектора, и повишаване
ангажираността на по-широката общественост. В същото време именно последните дейности могат да се
противопоставят на вредните полови стереотипи и системната дискриминация – които повече от 1/3 от
организациите определят като значими проблеми за целевите си групи. Заключението, че гражданският сектор
все по-трудно изпълнява ролята си на коректив на Държавата и бизнеса, мотивира решимостта на БФЖ да
повишава застъпническия и комуникационен капацитет на партньорите си. Само така бихме могли да се уверим,
че експерти с опит на терен и задълбочения познания могат да разговарят наравно с властта и участват в
създаването на обществени политики "отдолу-нагоре".

Едно от предизвикателствата пред подобно сътрудничество е силно ограниченото поле за активизъм и
застъпничество, особено след язвителната полемика за Истанбулската конвенция и предложената Стратегия за
детето. Беше показателно, че някои респонденти описаха как умишлено избягват да говорят за "джендър"
проблематика и социалните измерения на пола, когато описват дейността си – за да заобиколят предубедеността
на общността по такива теми. Такива избори не са просто стилистични, а рискуват да затвърдят маргинализацията
на уязвими групи и внушат, че пресичащи се проблеми, като домашното насилие и патриархалните стереотипи,
могат да се решат поотделно. От друга страна някои от гражданските инициативи, разгледани в изследването,
подсказват, че привидно частни каузи на малки общности могат да намерят по-широк отзвук и приемане и в
България. Битката на ЛГБТИ+ общността за законово признаване на съжителството на еднополови двойки,
например, има важни импликации и за хетеросексуалните семейства. Разисквана през призмата на неравния
неплатен труд в дома или правото на избори за собствените тяло, професия и взаимоотношения, вредата от
патриархалните стереотипи е очевидна за хора от различни поколения и с различна полова идентичност. Според
една от активистките, интервюирани в изследването: "Дори и мъжете го разбират това, че тези стереотипи, че само
жените като майки могат да се грижат за децата си всъщност са ограничаващи за тях и ги поставят в една позиция,
в която все едно са некадърни да бъдат бащи".

От тук – накъде?

Паралелно с нарастващата чувствителност към подобни проблеми, враждебността на много българи към т.нар.
джендър мейнстрийминг предполага целенасочени и координирани действия в гражданския сектор – от
задълбочаване на партньорствата между организации и мобилизиране на повече граждани до обществена
просвета, в най-общ смисъл, по въпросите, свързани с пола. За да могат да осъществяват трайна промяна, обаче,
организациите се нуждаят от разширен хоризонт за планиране и усъвършенстване. Предоставянето приоритетно
на оперативна подкрепа – като алтернатива или поне допълнение на финансирането на проектна база – е една
предпоставка за подобрена устойчивост и един от ангажиментите на БФЖ. От своя страна, организациите в
сектора и техните съмишленици не бива да отстъпват от искането Държавата да инвестира в гражданското
общество и да подобри прозрачността и честността на съответните механизми за финансиране.

Ако нещо ни дава надежда за развитието и ефективността на застъпничеството в страната, то е, че въпреки всички
трудности, описани в Изследването, партньорите ни се борят всеотдайно да променят архаичните социални
структури – от законодателството до стереотипите – които противоречат на живия опит и възпират израстването ни
като отделни индивиди и общество.



Пълната версия на доклада можете да откриете тук (на български) и тук (на английски).

Уебинара, на който беше представено изследването, можете да гледате тук.

Кампанията "Живот от нота" е съвместна между Fest Team и Фондация "Искам бебе". Те стартират инициатива
за набиране на средства за подпомагане на двойки с репродуктивни проблеми. Повече подробности разказа пред
Радио София Ралица Мерджанова от Fest team.

Тя поясни, че Fest team е промоутърска компания, която от години се занимава с организирането на музикални
събития, но има и социална ангажираност.

Мерджанова отбеляза, че сега предстоят доста големи музикални събития, с които се надява посетителите да
могат да се припознаят с кампанията и да отделят средства за нея, а тя ще бъде отворена, докато има смисъл от
нея.

"В момента е създадена специална платформа за дарения. И всеки един наш посетител, който си закупува билет
може да прецени каква сума може да отдели за дарение на съответна кауза. Предстои вероятно до края на
месеца стартирането на още две много големи кампании, така че потребителите ще имат възможност да избират
къде да насочат средствата", сподели Мерджанова.

Повече подробности можете да чуете в звуковия файл.

Йорданка Динева, фондация "Биоразнообразие", Дина Сиракова, "Бизнес старт", 05.07.22

Защитената зона "Долни Богров-Казичене", част от Натура 2000, е само на няколко минути път от София, но вместо
да се пази се използва като сметище от фирми за отпадъци. За съжаление много защитени зона са такива само
на хартия и не се предприемат действия за опазването и управлението им. Това коментираха Йорданка Динева от
фондация "Биоразнообразие" и екологът Дина Сиракова в предаването "Бизнес старт" с водещ Роселина Петкова.

"В зоната Долни Богров-Казичане няма къде да обърнеш кадър без да хванеш отпадъци.Има както битови, така и
строителни отпадъци и те изглеждат изспинани като с ремарке. Имахме среща с кмета на Долни Богров и
разбрахме, че самия той е сигнализирал за това на столичния инспекторат. Най-близкото сметище е пълно и
фирмите са решили да изсипват отпадъците наблизо. Ние всички плащаме такса смет, но тя явно не се използва
целесъобразно. Надяваме се да поставим този проблем заедно с местната общност, за да намерим трайно
разрешение. Не само да се изчистят отпадъците, но и да не се позволява да продължи нерегламентираното им
изхвърляне в защитената зона", категорични са те.

Дина Сиракова отбелязва, че мястото е изключително важно за местната екосистема, тъй като предоставя
местообитание за много видове птици. "Ако мястото деградира, заблати се и стане мочурище, ще се затрудни
миграционния път на птиците и това ще създаде промени в популациите им", казва тя. В същото време местността
"Долни Богров-Казичане" е и влажна зона, а те са важни за буфериране на ефектите от климатичните промени.
Ако влажната зона пресъхне голямо количество въглероден диоксид и метан ще се изхвърлят в атмосферата.

Сиракова е започнала да изучава местността "Долни Богров-Казичане" още по време на обучението си, тъй като тя
е най-близката до София защитена зона от Натура 2000. "Когато търсих тема за дипломната ми работа реших да
се фокусирам върху близките до София места. Посетих зоната и видях, че тя е изключително красива, блатата са
много приятни, а самото място не е известно сред софиянци. Не знаех, че има толкова отпадъци и бях потресена",
споделя тя.

Йорданка Динева смята, че е много важно да се промени самосъзнанието на хората и отношението към такива
места. Тя отбелязва, че има много защитени местости както от Натура 2000, така и от българското и европейското
законодателство, но за съжаление защитата е само на хартия. "Няма дейности по управление, не се контролира,
не се прави нищо за тях", изразява съжаление тя.

Въпреки това сред гражданското общество има все по-голям интерес към опазването на природата, а специално
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за местността Долни Богров-Казичане вече се предриемат конкретни стъпки.

"Започнахме кампания с инициативата, която поехме. Искаме да инициираме обща среща между местната управа,
местната общност, неправителствени организации и да изпратим сигнали до институциите. Наесен Дина ще
планира акция за почистване с доброволци. На мястото се извършва и мониторинг на птиците два пъти в годината.
Не трябва да се отчайваме когато виждаме, че нещо не е наред, трябва да действаме. Проблемът ще се разплете,
но ще отнеме години", смята Динева.

Тя отбелязва, че от фондация "Биоразнообразие" получават все по-често покани от училища и други организации.
"Мисля, че това формиране на промяна на съзнанието е започнало. Подобни срещи насочват хората и им обръщат
внимание на проблемите с околната среда", смята тя. В същото време фондацията предоставя фонд за студентски
дипломни работи. "Целта е да помогнем на бъдещите природозащитници. Понякога те и униветситетите нямат
средства и се опитваме да захранваме този фонд, за да им помогнем. Това е сред нашите най-любими дейности,
срещаме млади хора които искат да работят и наистина да пазят природата".

Вижте целия разговор във видеото.

Всички гости на предаването "Бизнес старт" гледайте тук.

Институтът за социална интеграция в партньорство с Фондация "Фридрих Еберт" организират в Силистра
дискусионен форум на тема "Мониторинг на политики за гражданско участие и прозрачност в местната власт".

Началото е от 16:00 ч. на 7 юли, четвъртък, в залата на Общинския съвет. Събитието има за цел да постави на
обсъждане дейността на общината по отношение на гражданското участие, прозрачността и достъпа до
обществена информация.

/РИ/

Кремена Георгиева e нoвият мeниджъp "Kopпopaтивни комуникации" нa Каuflаnd Бългapия. Ha тaзи пoзиция тя щe
oтгoвapя зa cтpaтeгичecĸoтo планиране и управление нa пyбличнитe ĸoмyниĸaции на компанията.

Тя има повече от 15 години опит в сферата на корпоративните и вътрешни комуникации, връзките с
обществеността и корпоративната социална отговорност. В професионалния й път досега е заемала ръководни
позиции, свързани с управлението на публичните комуникации в две министерства – Министерството на труда и
социалната политика и Министерството на околната среда и водите. Била е и част от комуникационния екип на
Столична община. Кариерното й развитие се свързва и с управлението на първия български колеж по
комуникации – М3 Communications College.

Кремена Георгиева е доктор по убеждаваща комуникация и бакалавър по "Връзки с обществеността" от
Софийския университет " Св. Климент Охридски". Преминала е редица чуждестранни професионални обучения,
свързани управление на комуникациите и реализиране на цялостни комуникационни стратегии. Дългогодишен
хоноруван преподавател е в НБУ.

Фондация "Лъчезар Цоцорков" работи с малък екип, който разчита на разнообразен набор от умения.
Програмният ръководител е ключов член от екипа на Фондация "Лъчезар Цоцорков", който участва в

Заглавие: В Силистра ще дискутират участието на гражданите в местната власт
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стратегическото планиране и допринася към динамика на сътрудничество в екипа. 
Програмният ръководител разглежда проектни предложения и отправя мотивирани предложения към
управителния съвет (УС) и изпълнителния директор (ИД) за това дали да бъдат финансирани. Проследява
развитието и изпълнението на финансираните проекти, одобрява партньорите и подизпълнителите за тяхното
изпълнение и осигурява навременното и качествено администриране от страна на Фондацията и поддържане на
съответните бази данни. При обявяване на програми за финансиране заема ключова роля в планирането и
анонсирането на програмата, одобрението на документите към нея, разглеждането и подбора на получените
проектни предложения. Следи за своевременното сключването на необходимия набор с документи с всеки от тях,
както и за качественото и навременно изпълнение на заложените по проектите дейности. 
В ролята си ръководител представлява фондацията пред различни партньори, подизпълнители, институции и
други организации. Чрез работата си програмният ръководител гарантира, че дейностите и проектите в
направление "Образование" отговарят на целите и мисията на Фондацията. 
ОТГОВОРНОСТИ 
Оценка на проектни предложения

Контролира и координира провеждане на конкурси за финансиране;
Проследява и оценява осъществимостта на предложенията и организационния капацитет на кандидата за
постигане на предложените цели;
Подготвя и представя препоръки за финансиране или отказ от такова към Управителния съвет и ИД.
Управление на проекти
Управлява разнообразно портфолио от бенефициенти;
Провежда посещения на място и срещи за интервюта;
Проследява изпълнението на проектите и представените доклади за оценка;
Участва в предоставянето на техническа помощ на кандидати/бенефициенти при необходимост и/или
препоръчва полезни ресурси;
Участва в събития и програми, свързани с дейността на Фондацията, бенефициентите или такива,
организирани от тях.

Административни дейности

Подпомага планирането и провеждането на събития;
Идентифицира обучения и други възможности за собственото си професионално развитие ;
Провежда проучвания, представляващи интерес за Фондацията;
Допринася за разработването и усъвършенстването на методи и системи за оценка на въздействие;
Представя Фондацията на срещи, форуми и публични презентации;
Изгражда и поддържа партньорства и отношения с други организации;
Изготвя справки и доклади за разходвания бюджет на направлението;
Поддържа актуални базите данни на Фондацията, в т.ч. тези, отнасящи се до финансовите ресурси на
Фондацията; финансираните проекти; проектите на които е отказано финансиране и др.;
Придържа се към и изпълнява вътрешноорганизационните политики и процедури на Фондацията;
Следи за добри практики в сферата на "Образование" и НПО сектора, и ги интегрира в работата на
Фондацията ;
Изпълнява други задачи.

ИЗИСКВАНИЯ

Задължителна образователна степен бакалавър и минимум 5 години опит в НПО сектора.
Компютърна грамотност - Google Workspace, Microsoft Office 365.
Отличен аналитичен капацитет- учи се от успехите и неуспехите от миналото при планирането на бъдещето.
Отлични комуникативни умения, в т.ч. готовност да задава трудни въпроси и да модерира срещи и дискусии
Способност за приемане на конструктивна обратна връзка и оспорване на предположения.
Безупречна работна култура и етика с високо ниво на професионална почтеност и конфиденциалност.
Силни организационни и управленски умения и стратегическо мислене.
Внимание към детайлите, отдаденост на качеството, точността и задълбочеността.
Любопитство, интерес и ангажираност към приоритетните области на Фондацията.

В случай че работата представлява интерес за Вас, изпратете на d.papagalska@tsotsorkovfoundation.bg следните
документи до 31.07.2022 г.

автобиография
мотивационно писмо

Одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю. 

Заглавие: Лидл България отново дарява за организации, които подкрепят украински граждани
Дата: 05.07.2022 23:55
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Вторият транш в размер на 100 000 евро от дарението на Лидл България в подкрепа на украинските граждани
вече е факт. Преди 2 месеца компанията дари 200 000 евро за инициативи, които директно работят с украински
граждани, пристигнали в страната ни вследствие на войната, като първият транш на дарението бе разпределен
между 3 организации. Български дарителски форум е посредник в инициативата. 
Този път финансовата подкрепа от компанията се предоставя на 6 организации. Част от тях оказват директна
хуманитарна помощ на дошлите в България украински граждани под формата на храни, санитарни материали,
дрехи, детски и други стоки от първа необходимост. Други подкрепят избягалите от войната със здравна и
психологическа експертиза, с лекарства и консумативи, предлагат обучителни дейности, общностни занимания и
срещи, както и осигуряват изхранването и хранителното подпомагане на украинските граждани. 
Лидл България подкрепя не само хората, пострадали от войната и търсещи закрила в страната ни, но и самите
граждански организации в тяхната ежедневна работа и в покриване на разходи за центровете за подкрепа,
включително – довършителни дейности по изграждане на местата за настаняване. 
Подкрепените във втория транш от дарението на Лидл организации са: Фондация BCause, Фондация "За доброто",
Фондация "Юкрейн съпорт енд реновейшън" – Пловдив, Фондация "Право на детство" – Русе, Фондация "Светът на
Мария" – София, Сдружение за споделено учене ЕЛА – София. 
Организациите, които получиха първоначалната подкрепа в размер на 100 000 евро от Лидл България, бяха
Националната асоциация на доброволците в Република България, Българският Червен кръст и фондация "За
Доброто". 
Така компанията изразява своята съпричастност към страданието на хората от Украйна, принудени да напуснат
страната си вследствие на войната, и едновременно подкрепя гражданските организации в България, които
работят в помощ на бежанците. 

Приключиха срещите между журналисти и ученици, организирани в рамките на инициативата "Журналисти в
училище" към поименния Фонд "Валя Крушкина". Срещите се организират за девета година и целят да повишат
медийната грамотност на младите хора у нас, като ги провокират да се включат в дискусии с изявни журналисти от
български медии и да се запознаят от близо с професията "Журналист". 
Резултатите от проведените срещи през месеците май и юни, доказват, че любопитството на учениците към
медиите и работата на журналистите не стихва. Над 1000 ученици от 18 училища в 18 различни населени места в
страната разговаряха с журналисти, сред които Полина Паунова, Владислава Тричкова, Кристиян Юлзари, Мария
Чернева, Росен Цветков, Борис Митов, Благой Цицелков. Отново не липсваха въпроси, свързани с най-
динамичните моменти от ежедневието на професионалистите. Учениците проявиха люботство към по-
предизвикателните ситуации, вълнуващите интервюта, заплахите и страховете им, както и за историите, които
винаги ще си спомнят. 
Тази година, за разлика от пандемичните 2020 и 2021, когато срещите се провеждаха изцяло оналйн, се
възобнови традицията за срещите на живо. Учениците и техните учители посрещаха своите гости в класните стаи.
Поради невъзможността на част от журналистите да пътуват до различните части на страната, част от срещите все
пак се реализираха онлайн. 
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". 

Изложба, подготвена от Българската телеграфна агенция, ще представи българските медии по света в 80 снимки и
архивни материали.

Генералният директор на БТА Кирил Вълчев и председателят на парламентарната комисия по политиките за
българите извън страната Антоанета Цонева ще открият събитието на 8 юли (петък) в 11:30 ч. в Народното
събрание.

Сред гостите ще бъдат представители на 9 български медии от Австрия, Канада, САЩ, Сърбия, Украйна, Чехия,
Швейцария.

Най-влиятелната българска медия зад граница BG VOICE също ще бъде представена с най-добрите си и

Медия: Информационен портал за неправителствените организации
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интригуващи заглавия от портфолиото ни, включващо пълноцветен седмичник, онлайн радио с два стрийма музика,
мобилното приложение BG LINKED и онлайн платформата www.BG-VOICE.com

BG VOICE – Чикаго, е носител на наградата

"За принос в разпространението на българската култура от българоезична медия в чужбина "13 века България" за
2019 г.

Тирана (23 ноември 2019) Тирана е домакин на 15-ата световна среща на българските медии, организирана от
БТА. Основни партньори са Албанската телеграфна агенция и Албанската национална телевизия. Бе връчена
традиционната награда "За принос в разпространението на българската култура от българоезична медия в
чужбина". Неин инициатор е Националният дарителски фонд (НДФ) "13 века България". Наградата връчи доц.
Георги Лозанов, дирекция Културни комуникации в БТА на Ясен Дараков (дясно). Сн: БТА

Всяка седмица вестникът предлага уникално авторско съдържание с теми, които отразяват живота на българската
диаспора. Екип от репортери в цяла Америка, Канада и България изграждат силен, независим вестник.

По данни на БТА от юни тази година те са общо 45 в 22 държави – на всички континенти, освен Африка и
Антарктида. Най-старата е на половин век. Най-младата – едва на година. Но всички са доказали, че имат своето
присъствие и своето значение, където и да се намират. Световните срещи на българските медии, организирани от
БТА, са повод те да се събират на едно място веднъж годишно от 2005 г. досега.

През фотографския обектив посетителите ще имат възможност да зърнат

българската следа на Червения килим

и в Бъкингамския дворец, да се потопят в работната атмосфера на някои от редакциите и да видят знакови места
като Солаковия хан в Букурещ или паметника на Антонин Дворжак в Прага.

Изложбата ще продължи до 18 юли и включва и броеве на първата българска медия в Австрия – списание "Виена",
на единствената българска медия в Хърватия – списание "Родна реч", и на единственото детско двуезично печатно
издание "Фарче" от Сърбия.

Ще бъде показан и първият брой на вестник "Форум", който в продължение на 12 години (до 2013 г.) дава глас и
самоличност на българската общност от Монреал, Канада.

Чрез архива на БТА посетителите ще имат възможност да видят как е изглеждал през 1980 година в Онтарио
(Канада) независимият информационен вестник за българите "Кръгозори", както и списание "Родолюбие" от 1986
г., което дава представа за българския периодичен печат в Южна Америка.

/КРОСС/ Стипендия за първата година като студент очаква един от най-добре представилите се ученици в
практикантската програма на Lidl. Нейното девето издание вече посрещна тазгодишните нови попълнения – общо
139 младежи, навършили 18 години, прекрачиха прага на магазините Lidl в 39 града в страната и вече трупат опит
в света на търговията.

"Щастливи сме, че за поредна година практикантската програма на Lidl се радва на висок интерес от страна на
младежите. Това показва, че те я разпознават като възможност за първа любима работа и силен старт на своето
кариерно развитие. Доверието им ни мотивира да продължаваме да инвестираме в младите хора и да създаваме
за тях оптималните условия да учат в реална работна среда, което гради мост между образованието и бизнеса",
сподели Катерина Шопова, директор "Човешки ресурси" в компанията.

През следващите два месеца практикантите ще научат как работи голяма международна компания като Lidl и кои
са основните процеси и задачи в ежедневната работа – как се подрежда стока, как се общува с клиенти, как се
работи в екип и много други полезни знания. Като в истинска работна среда, на края на своята практика,
младежите ще бъдат оценени от своя пряк ръководител, а доброто им представяне ще донесе награди и изненади
за част от тях. Най-големите отличници – 20-те практиканта с най-висока оценка, ще се срещнат на живо с част от
инфлуенсърите, подкрепили програмата – свежото дуо Павел и Ицака и влогърът и треньор по латино танци
Йоанна Петрова.

В допълнение, всички, получили положителна оценка за работата си, ще участват в томбола с награди. Един от тях
ще получи награда в размер на 1000 лв., която може да използва като стипендия за първата година от обучението
си като студент или за екскурзия до избрана от него дестинация, а други двама – уикенд екскурзия и ваучери за
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пазаруване на стойност 400 лв.

За да навлязат плавно и да се справят успешно със своите задачи, младежите ще преминат през специално
онлайн обучение и ще бъдат напътствани в работния процес от екипите в магазините. Макар да са в различни
градове в страната, за да се почувстват още по-сплотени, всичките 139 практиканта ще могат да общуват помежду
си и да споделят опит и впечатления в своя Facebook група, където ги очакват различни предизвикателства и още
атрактивни награди.

Като участници в практикантската програма, младежите получават мотивиращо месечно възнаграждение, 80 лв.
ваучери за храна на месец и отпуск за рожден ден, ако е в периода на програмата. Наред с това, имат възможност
да останат на работа в магазин на Lidl след края на практиката или да се включат отново в нея следващото лято.

Краен срок за кандидатстване: 15 август 2022 г.

Обявяване на резултатите: 3 октомври 2022 г.

Максимално проектно финансиране: 5 000 лв.

Размер на фонда: 65 000 лв.

"Извънредно положение" е темата на втората отворена покана на Български фонд за жените към художнички от
всички сфери на съвременните визуални изкуства, които да предложат проекти за нови творби. Чрез създадения
през 2017 г. Фонд за артистични проекти на жени, БФЖ цели да изведе на преден план проблема за
репрезентацията на жените в света на изкуството и неравномерния им достъп до финансови ресурси. (Повече по
темата за жените в системата на изкуството в България прочети в анализа на Добромира Терпешева тук.)

Първото издание на конкурса и изложбата на финалистките бяха успешно реализирани през 2019 – 2020 г. и
носеха заглавие "Всичко (ни) е наред". Вече е ясно, че не всичко е наред и е време за реакция, за действие и за
заемане на позиция и отговорност в положението на извънредност, на спешност и на тревожност, в което всички
живеем днес. Настоящата тема съдейства за ангажирането на художничките с актуални теми и проблеми.

Всички средства на съвременното изкуство са допустими, както и създаването на интердисциплинарни проекти и
работа в колектив. Идеята на конкурса е да предостави пълна свобода и възможност за изява на художничките,
като същевременно покаже най-актуални тенденции на съвременната българска и международна артистична
сцена. Финансираните произведения ще бъдат представени в обща изложба през 2023 г., курирана от Светлана
Куюмджиева.

Средствата за конкурса са предоставени от фондация "Шанел", фондация "Лъчезар Цоцорков", Виктория Пунчева
– филантроп, Ubisoft.

Акo желаете да подкрепите реализацията на второто издание на конкурса, свържете се с нас на
office@bgfundforwomen.org.

ТЕМАТИЧЕН ФОКУС - "Извънредно положение"

Най-важно е участничките да съумеят да отговорят за себе си и за публиката на въпросите: Кои са най-горещите
теми и кои са най-болезнените проблеми за тях днес? Какво предизвиква чувството им за справедливост като
жени и чувството им за сигурност? Как съвременната ситуация се отразява на живота им, на ежедневните им
избори? Какво искат да променят? Кои са техните най-силни приоритети? Какви са отношенията между
партньорите, приятелството и съперничеството? Къде и как живеят? Какво е да имат позиция? Дали са
онеправдани? Каква е тяхната супер сила? Как звучи гласът им? Всяка една избира дали да разкрие своята лична,
интимна или да създаде различна публична персона.

С този конкурс БФЖ цели да допринесе към създаването на моментна снимка на жените в изкуството, за
попълването на хронологичната и историческа картина на тяхното участие и въздействие върху събитията. Търсят
се отговори в сегашно време, спрямо най-актуалните събития, спрямо конкретния биографичен момент на
артистките и мястото, в което се намират. Какво улавя тяхното око и тяхната творческа интуиция в потока
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преминаващи образи и какво задържа вниманието им от заобикалящия ги свят е от най-съществено значение за
успеха на тази задача.

След две години на изолация, в момент на рекорден брой разселени хора поради различни причини в света, на
икономическа криза и война и след откровената атака срещу автономията на жените и репродуктивните им права,
необходимостта от действия и заявяване на позицията ни отново е на дневен ред.

ФОРМАТ НА КОНКУРСА

Допустимост на проектните предложения:

Проектното предложение да представя ново и непоказвано досега произведение, създадено за конкурса и
отразяващо неговия тематичен фокус. В случай че кандидатката предлага нова работа от вече съществуваща
серия, трябва ясно да бъде описано с какво тя се различава от предходните и как отговаря на темата на конкурса.

Допускат се живопис, графика, илюстрация, рисунка, колаж, скулптура, инсталация, обект, фотография, видео арт и
саунд арт, дигитално изкуство, акции, пърформанси. Добре дошли са всякакви смесени, интердисциплинарни и
експериментални формати, както и проучвания и документалистика, но те трябва да бъдат замислени за
показване в галериен и музеен контекст. Допускат се и site-specific произведения за градска среда (инсталация,
интервенция, пърформанс). В този случай артистката трябва да изготви план за инсталация / изпълнение на
произведението и набавяне на необходимите разрешителни за неговото излагане. Не се приемат (в класическия
смисъл) театрални представления, кино филми, книги и др.

Допустимост за участие:

Конкурсът е отворен за жени в цялото им многообразие.
Допускат се индивидуални и колективни проекти както между български художнички, така и между
художнички от чужбина с авторки от България, без ограничение във възрастта, образованието и опита.
Една участничка може да участва с 1 (едно) самостоятелно предложение и може да е част от до 2 (две)
предложения на различни колективи.
Ако проектът е колективен, всяка участничка прилага отделно портфолио на свои досегашни работи и общо,
ако имат вече реализирани общи проекти.
Колективите трябва да са с поне една българска участничка и съставени само от жени.
Колективните работи се реализират при същите финансови условия като индивидуалните. Независимо от
броя на членовете, колективът се приема като един участник.

Допустими разходи:

Максимална стойност на исканото финансиране: до 5 000 лв.
Предоставеният бюджет може да бъде използван за продукция и авторски хонорар.
Максималният допустим авторски хонорар е 2 500 лв.
Допустими разходи: закупуване на материали, наем на техника и пространство, печатни и друг вид
продукционни разходи. Допускат се и разходи за път, настаняване и хонорар на трети лица, стига
целесъобразността им да бъде доказана и предварително одобрена от организаторите.
Субсидията ще бъде изплатена на избраните кандидатки като безвъзмездно финансиране.
След приключване на проекта подкрепените участнички трябва да предоставят кратък финансов отчет,
съдържащ опис на направените разходи и копие на разходооправдателните документи. Оригинали ще
бъдат изисквани само в случай на съмнение или нужда от допълнителна яснота.

Авторски права и представяне на резултатите от конкурса:

Всички създадени в рамките на конкурса произведения остават собственост на авторките им.
Организаторите ще бъдат признателни подкрепата им да се упоменава при евентуални бъдещи публични
представяния на творбите.
Участничките предоставят на организаторите за неопределен срок правото да използват информация,
репродукции на творбите и фото- и видео документация от изложбата с цел популяризиране дейността и
целите на БФЖ. БФЖ се задължава да упоменава коректно авторките и техните произведения, да не
променя материалите и да не ги използва за комерсиални цели.
Всички създадени в рамките на конкурса произведения ще бъдат представени в изложба, чиито дати и
място на провеждане ще бъдат допълнително обявени и обсъдени с участничките.
Участничките се ангажират да предоставят информация и изображения, необходими за публичната
комуникация на конкурса. Те ще бъдат поканени да съдействат за комуникацията на конкурса като участват
в различни медийни изяви и др.

НУЖНИ ДОКУМЕНТИ

Кандидатките трябва да включат в апликациите си следните документи:

Портфолио (съдържащо биография, телефон за контакт и поне пет репродукции на произведения – не се
приемат линкове към уебстраници вместо портфолио, то следва да бъде отделен файл, приложен към
апликацията);



Идеен проект* (до 2 печатни страници). В идейния проект връзката на проекта с тематичния фокус на
конкурса трябва да бъде ясно упомената и обоснована;
Бюджет на проекта, който включва размер и разпределение на разходите за продукция и хонорар;
Време, необходимо за изпълнение на проекта (максимум 6 месеца);
Визуализации и допълнителни материали – по желание.

*Организаторите на конкурса насърчават задълбочено проучване и изследователска дейност за създаването на
проектното предложение. В този смисъл идейният проект може да описва не толкова конкретен финален продукт,
колкото тема и посока, които ще бъдат засегнати. Въпреки това целта и подходът трябва да бъдат ясно
дефинирани, както и ясно трябва да бъдат посочени всички участнички в проекта.

БФЖ може да съдейства при поискване с насоки, материали и информация по различни теми, свързани с правата
на жените и с тяхната обществена изява на: grants@bgfundforwomen.org.

Технически изисквания:

Допустими файлове: pdf, doc, docx, xls, odt, jpeg, mov, mp4, mpeg;
Изискуемите документи да бъдат с обща големина не повече от 10 MB;
Ако размерът на файловете е по-голям от 3 MB, следва те да бъдат изпратени чрез платформа за
споделяне на файлове (wetransfer, tranzit, google drive, при видео: с частен линк). Не се приемат
автоматични съобщения – линкът за сваляне трябва да бъде копиран в тялото на имейла и да бъде
упомената неговата давност;
Всички документи следва да бъдат на български или на английски език.

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА

Журито на конкурса ще оценява:

Творчески постижения и художествени качества, като оценката е субективна от всеки от членовете на
журито и се оформя комплексно на базата на представеното портфолио и на базата на проектното
предложение. За колективните предложения оценката включва и реализация на предходни сътрудничества
и партньорства, ако има такива.
Ниво и изчерпателност на представянето с препоръчително включване на качествени изображения,
допълнителни материали, линкове и референции, които да дадат максимално реалистична представа
както за портфолиото на кандидатката/колектива, така и за конкретното проектно предложение.
Обосновка на идейния проект, като е необходимо той да е описан максимално ясно, конкретно и да
съдържа изчерпателна информация за предварителното проучване и за предвидения процес на
реализация.
Реалистичност на бюджета, като е препоръчително той да е формиран на базата на реално предварително
проучване на разходите.

Всички документи следва да бъдат изпратени до 23:59 ч. на 15 август 2022 г. по електронен път на адрес:
grants@bgfundforwomen.org.

Участниците в кампанията ще разберат защо тези птици са толкова важни, какво ги заплашва и какво може
да се направи за тях
Автор: Десант
"Походът на пеликаните" е наречено благотворителното спортно събитие в полза на едноименните птици, което
ще събере в "симБиотично"-то пространство на Атанасовско езеро майки, бащи, баби и дядовци и, разбира се,
деца, които могат да пристигнат за събитието с велосипеди, ролери или тротинетки. 
Организаторите от Българска фондация "Биоразнообразие" (БФБ) са подготвили за своите посетители различни
спортно-образователни игри, свързани с пеликаните и другите обитатели на Атанасовско езеро – как се хранят
малките, какво са гнездобегълците, коя е любимата храна на пеликаните и как да ги изхраним и други. 
Всичко това ще се състои на 7 юли от 18 до 20 ч. 
Даренията за участие в събитието (5 лева на човек) ще бъдат използвани в кампанията "Да дарим в полза на
къдроглавия властелин на езерата".
На разположение на участниците, които искат да подкрепят кампанията, ще бъдат и специални фотографии на
птиците, които са в нейния фокус, дарени от Мирослав Славчев, а също и забавни стикери, както и най-новият
сапун с кауза "Пеликан", който може да бъде намерен само в "симБиотично".
Пеликаните са емблематични за Бургас и могат да се видят почти целогодишно в езерата и над блоковете на
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

Заглавие: "Походът на пеликаните" тръгва в Атанасовското езеро
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тях. 

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

"А усмивките и много ведрото настроение, които срещнах по време на целия фестивал, бяха най-впечатляващото
нещо. Прекрасно е да си заобиколен и да общуваш с позитивно настроени хора" - участник във фестивала

Хубавите неща е редно да се повтарят по-често. Затова и тази година се впуснахме в едно наистина шарено
приключение, посветено не само на говоренето за права, но и на включването им действие чрез променящата
сила на изкуството. На 19 юни ние от Български център за нестопанско право поставихме началото на
фестивалното лято със специално събитие, а именно – второто издание на Фестивал ГРАЖДАНСКИ БУДИЛНИК,
който проведохме в новото арт сърце на София - Топлоцентрала.

Фестът събра под едно небе творчески активности, работилници, танци, песни и игри, свързани с правото ни на
сдружаване, правото на мирни събрания (протести) и свободата на словото.

Празникът започна с творческата работилница по ритъм на нашия верен приятел и граждански будител – Дицата
от Dizzy Grooves. Под неговото диригентство непознаващи се до този момент хора се свързаха като общност в
голям дръм съркъл и заЕДНО създадоха ритъма на фестивала. С груповото барабанене самите участници
зададоха тона на предстоящите активности.

"Нека Граждански Будилник да продължава да ни радва напред в годините" – участник във фестивала

Всеки ритъм води до танц – неизбежно е! Особено когато цяла секция перкусии те подтиква да се раздвижиш. На
това се надявахме, това се и случи в рамките на работилницата по афро танци с участието на енергичната Мария
Косса от Африкая. Благодарение на нейните насоки успяхме за миг да се потопим в екзотичната танцова култура
на горещия континент, а редом с това разсъждавахме над идеята как би изглеждала солидарността и как бихме
могли да говорим за нея чрез силата на танца. Страхотна храна за размисъл!

Е, след като миналата година буквално се потопихме в култовата сцена от едноименния филм с Джийн Кели
"Singing in the rain", си казахме, че и този път трябва да упражним научените суинг стъпки във вихъра на Линди хоп
танца заедно с неуморните ни приятели от Swing Society. Радваме се, че толкова много свежи хора се включиха!

През целия ден участниците във фестивала имаха уникалната възможност да се включат в серия безплатни и
специално подготвени за феста работилници на различни теми. Заедно с Българска фондация Биоразнообразие
се научихме как да обработваме билки така, че да си приготвяме различни комбинации на свежи подправки с
натурална гризова сол от лагуната на живота Атанасовско езеро!

"Фестивалът беше чудесно организиран. Работилниците интересни. И участниците любопитни, способни и накрая...
силно избухващи" - участник във фестивала

През цялото време ловихме кадри с примери за сдружаване около нас под творческия поглед на фотографа на
каузи надлъж и нашир – Тихомира Методиева – Тихич. Емблематичните снимки печатахме на място благодарение
на нашите партньори от Factor.Bg, които и тази година ни услужиха с многофункционален фотопринтер.

С помощта на Общество 528 малки и големи създаваха уникални рисунки и довършваха историите на
емблематични илюстрации на Граждански Будилник, които допринесоха към цветовете на импровизираната
изложба във фестивалната зона.

А заедно с КаритАрт – социално предприятие на Каритас София - изработвахме фестивални значки с послания за
силата на гражданското обединяване.

Щандтът на ДарПазар очарова посетителите с разнообразните, ръчно изработени и автентични идеи за подаръци,
създадени от български социални предприятия.

Специално за гостите на Фестивала всичките работилници на социални предприятия - част от общността на
ДарПазар - бяха напълно безплатни, за да могат повече хора да се докоснат до гражданската енергия и да
опознаят каузите на гражданските организации, които стоят зад тях.

И ето, че настъпи най-дългоочакваният момент от феста, а именно - да разберем кои са отличените автори в
петото издание на конкурса ГРАЖДАНСКИ БУДИЛНИК 2022.

Заглавие: Отличихме авторите на конкурса "Граждански Будилник" vol.5 на едноименния фестивал за изкуство
и права
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Тази година в него участие взеха повече от 120 български артисти в трите конкурсни категории: "Илюстрация",
"Фотография" и "Текст". Предизвикахме ги да творят на тема "СДРУЖЕНИ: силата да сме заЕДНО" и
предложенията, които получихме, бяха повече от впечатляващи.

Церемонията по награждаване бе водена от Ива Дойчинова – журналист за граждански каузи и верен приятел на
БЦНП, която не спира да припознава смисъла от това да насърчаваме създаването и популяризирането на
социално ангажираното изкуство.

Е, стига толкова чакане и напрежение, ето кои са авторите, удостоени с призове в трите конкурсни категории:

НАГРАДЕНИ ТВОРБИ И ТЕХНИТЕ АВТОРИ В КАТЕГОРИЯ "ТЕКСТ"

Творбите бяха оценени и класирани от професионално жури в състав: Веселина Седларска, Стефан Иванов и
Зарина Василева

Първо място: Пламена Стоянова - за разказа "За дружното живеене и правото на сдружаване"

Второ място: Арсо Нистевски – за интерактивната приказка "Рояк врабчета"
Трето място: Александър Арнаудов – за стихотворенията "Активизъм", "Ангелът по време на пандемия", "Граници",
"Колективен кошмар", "Планета 1998"

Почетно отличие: Диян Божидаров – за публицистичния текст "Украинката Лена плаче, а рускинята Ирина я
прегръща"

Почетно отличие: Паулина Гегова-Карамфилова – за публицистичния текст "Как доброволци и професионалисти
спасиха Нареченската гора"

***

Награда "Изборът на публиката" от онлайн гласуването: Генка Богданова – за разказа "Щастието да имаш верни
приятели"

***

НАГРАДЕНИ ТВОРБИ И ТЕХНИТЕ АВТОРИ В КАТЕГОРИЯ "ИЛЮСТРАЦИЯ"

Творбите бяха оценени и класирани от професионално жури в състав: Велина Мавродинова, Розалина Буркова и
Весела Данчева

Първо място: Валентин Георгиев – за серията илюстрации "Заедно"
Второ място: Таня Божинова – за илюстрацията "Заедно на една ръка разстояние"
Трето място: Мая Иванова – за диптиха илюстрации "Връзката между поколенията"

Почетно отличие: Димитър Капитанов – за илюстрацията "Together, Always"
Почетно отличие: Людмила Гъркова – за илюстрациите "Заедно ще променим света с багрите на щастието и
любовта" и "Най-хубавото място на света е тук и сега - с теб"

***

Награда "Изборът на публиката" от онлайн гласуването: Светлана Попова – за илюстрацията "ВЕДНО̀"

***

НАГРАДЕНИ ТВОРБИ И ТЕХНИТЕ АВТОРИ В КАТЕГОРИЯ "ФОТОГРАФИЯ"

Творбите бяха оценени и класирани от професионално жури в състав: Надежда Павлова, Мирослав Маринов и
Александър Николов

Първо място: Денислав Стойчев – за фотографската серия "Център за подкрепа на бежанци от Украйна, град
Варна"

Второ място: Александър Карамфилов – за фотографската серия "Чиста Марица"
Трето място: Вили Ракаджиева – за фотографията "Бездомник се грижи за бездомник"

Почетно отличие: Анна Йончева – за фотографията "Да играем заедно"
Почетно отличие: Мартин Лишански – за фотографската серия "Разделени заедно"

***

Награда "Изборът на публиката" от онлайн гласуването: Милен Миланов – за фотографията "НеизчезващиТЕ"

***



В рамките на церемонията с томбола бяха изтеглени и имената на хората, подкрепили в онлайн гласуването
своите фаворити в трите категории. Късметлиите са: Иван Кънчев, Десислава Калчева и Елена Павлова. Те
получиха подаръци от лимитираната серия чанти, бандана шалове и значки на Граждански Будилник.

Честито на победителите! 
От сърце благодарим на всички, които се включиха и ви насърчаваме да не спирате да творите и да търсите нови
начини, през които да говорите за човешките и гражданските права и свободи.

Всеки от авторите, отличен на "Първо място" получи награда от 400 лв., "Второ място" – 300 лв., "Трето място" – 200
лв., а удостоените със специалната награда "Изборът на публиката" – 100 лв. И тази година общият награден фонд
бе осигурен благодарение на щедрата подкрепа на граждански активисти, ценители на изкуството, приятели и
партньори в рамките на дарителската кампания, организирана от Български център за нестопанско право.
Благодарим от сърце на всички, които станаха част от този процес и подкрепиха наградните творци!

И както немалко пъти казахме – фестивал без музика не е фестивал. Затова на празничната сцена се качиха три от
най-горещите съвременни банди – Керана и Космонавтите, Cool Den и Feel Good Inc. Те ни поведоха на едно
шеметно музикално приключение под ритмите на авторски парчета със социални ангажирани послания.
Благодарим ви момчета и момичета! Вие несъмнено бяхте сладкият десерт в края на този незабравим ден.
Догодина пак!

"Енергията беше страшно зареждаща, позитивна и свежа! Продължавайте в същия дух!" – участник във фестивала

_________________________

Фестивалът се реализира с финансовата подкрепата на Фондация "Америка за България"

Huawei Technologies България дари лаптопи, таблети, слушалки и друго оборудване за Академията за социално
учене и развитие на фондация "За Нашите Деца".

"Бих искала да благодаря на Huawei Technologies България за подкрепата, която ни оказват, както и за енергията,
която влагат, за да ни помогнат да сбъднем мечтата ни да свързваме хората и да дадем един добър старт в
живота на хиляди уязвими деца в нашата страна. С оборудването, което компанията дари ще имаме възможност
да организираме онлайн обучения със специалисти от всички краища на света, които да ни помагат в грижите за
деца с по-специални нужди, както и да осигурим възможност за най-доброто развитие на малките ни посетители",
каза г-жа Иванка Шалапатова, изпълнителен директор на фондация "За Нашите Деца". "Вярвам, че нашето
сътрудничество ще бъде от огромна полза, както за децата, така и за техните родители, учители и близки, които
искат мечтите им да се сбъднат, както и че ще продължи и в бъдеще", добави г-жа Шалапатова.

На 29 юни в Пловдив беше открит новият Комплекс за ранно детско развитие на фондация "За Нашите Деца",
който осигурява достъп до услуги на деца с трудности в развитието, деца без родителска грижа или настанени в
приемно семейство, както и на родители, които са в затруднено положение. Комплексът е изграден на мястото на
бивш дом за деца, лишени от родителска грижа и е първият по рода си в областта.

Комплексът разполага с Академия за социално учене и развитие, която има за цел да осигурява обучения,
включително и виртуални, на специалисти по ранно детско развитие от цялата страна и чужбина, както и да
подпомага децата да развият своя пълен потенциал, а родителите да придобият нужните умения, за да осигуряват
най-добрата грижа.

"Когато чух за пръв път за фондацията и научих за тяхната мисия, бях изумен от ентусиазма и енергията, които
влагат в работата си. Но най-много ме впечатли фактът, че сбъдват мечти – децата да намерят дом и любов,
семействата да намерят подкрепа в моменти на нужда, а родителите да видят напредък в развитието на децата
си. Това е емоционална и много отговорна работа, която освен от възхищение има нужда и от подкрепа. Поради
тази причина ние от Huawei се гордеем, че сме част от този важен ден и подкрепяме фондация "За нашите деца",
заяви по време на събитието г-н Тери Ли, изпълнителен директор на Huawei Technologies България.

Жестът на технологичната компанията е част от глобалната програма "1000 мечти", създадена през 2019 г.
Програмата има за цел да дари книги, играчки, дигитални устройства и т.н. на детски болници, училища, детски
заведения и много други. "С нашето дарение на цифрово оборудване се надяваме да направим връзката между
учителите, специалистите, децата и приятели и родители по-лесна, когато нямат възможност да се видят на живо.
Технологиите могат да помогнат за ранното детско развитие на децата – за тяхното специфично учене, както и за
това на техните родители и учители. Технологиите са мощен катализатор за промяна, сближават хората, правят

Заглавие: Huawei дари оборудване за Академията за социално учене и развитие на фондация "За Нашите
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нашето общество по-ефективно и помагат на нуждаещите се", добави г-н Ли.

Събитието беше подкрепено от местната и държавна власт в лицето на кмета на община Пловдив г-н Здравко
Димитров, зам.-министъра на образованието и науката г-жа Мария Гайдарова и зам.-министъра на труда и
социалната политика г-н Иван Кръстев.

Срещата е част от национална застъпническа кампания по проект за отговорно родителство сред уязвими
семейства с деца до 3 г.

На регионален форум, част от национална застъпническа кампания по проект "Ранно учене и развитие", е
домакин днес Кърджали. Форумът започва от 10 ч. в залата на "Бизнес инкубатор"-Кърджали, съобщават
организаторите. За участие са поканени представители на ангажираните с темата институции от региона.

По време на срещата ще бъдат представени резултати и заключения от проучване на съществуващи услуги за
развитие на отговорно родителство сред уязвими семейства с деца до 3 г. Ще бъде комантирана и програма за
осигуряване на интегрирана подкрепа за развитие на умения за отговорно родителство и ранно учене за
семейства с деца 3 г.

Водеща организация по проекта е Сдружение с нестопанска цел "ЛАРГО"-Кюстендил, а партньори - Фондация
"Фонд ИГА" и Фондация "Бъдеще"-Ракитово.

На 20 юни Хасково бе домакин на регионален форум "Ранно учене и развитие".

Ситуационен център "Отворени врати" търси доброволци за работа с украински бежанци. Необходими са хора,
които да водят занимания по български, английски език и изкуства за жени и деца.

"Това е едно място в България, което успя да осигури подкрепа за украинските семейства, търсещи закрила в
София", обясни пред БНР Елена Волкова, бесарабска българка от Одеса, която в момента работи в ситуационния
център. Тя акцентира върху онези групи бежанци, които искат да градят нов живот в страната ни.

"И работа, и децата да учат в България, в София. Интересът е повече към българския език. Много хора се обаждат,
тази седмица започваме нови курсове. Нуждаем се от доброволци, които могат да преподават български език."

Курсовете са следобедни, има и вечерни, за да може доброволците да подкрепят каузата и да я съвместят с
професионалните си занимания.

Не е задължително доброволците да знаят руски, не се изисква и педагогическа правоспособност, главното е да
искат да се занимават с тази кауза, подчерта Елена Волкова.

Центърът предлага и курсове за деца – по музика, театрално изкуство, уточни тя.

"Всички деца имат нужда от формално обучение – да се върнат обратно в училище, да учат в определена
образователна рамка. От тази гледна точка ние решихме да организираме първото българо-украинско училище,
което да създадем в София. Нашата идея е да имаме две лицензии – от МОН по българска образователна
програма и дистанционен лиценз, украински", разказа Стилиян Станимиров.

След адаптационен период в смесеното училище децата ще имат възможност да се насочат към стандартно
българско училище, допълни Станимиров.

"Към момента ще стартираме благодарение на спонсори и училището ще бъде отворено за всички. Няма да има
финансови ангажименти от страна на родителите."

"Хората, които остават, които дълго време са в България, трябва да комуникират, да се интегрират в културния
живот. Затова всяка седмица правим културни вечери за украинско-българска дружба", включи се в предаването
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"Преди всички" и Андрей Войников от ситуационния център.

Повече за дейността на центъра слушайте в звуковия файл. 

На 11.07.2022 г. в рамките на модула "Живот с рак на гърдата", специалистите и психолозите на фондацията, ще се
срещнат с жени, които в момента преминават лечение, такива, които са в ремисия, както и с жени, при които
болестта е прогресирала. По време на срещата, ще бъдат представени всички аспекти на живота с рак на гърдата,
както и видеа с отговори от водещи специалисти в областта на онкологията, гинекологията и кинезитерапията на
пациентски въпроси. Дамите ще получат практически съвети, ще имат възможност да задават своите въпроси на
специалистите на Една от 8, както и да получат безплатни информационни брошури, тюрбани, специализирани
сутиени за след мастектомия и да заявят потребност от първична протеза. За да участвате в срещата, е
необходимо да се свържете с "Една от 8" на телефон: 0878 161 718 от 4 до 8 юли между 10:30 и 16:00 часа.
Срещата с "Една от 8" ще се проведе на 11.07.22 от 15:00 – 17:00 часа в зала С01 (партер) в Културен дом на
Нефтохимика, пл. Тройката 1 (вход откъм ул. "Христо Ботев"). Събитието е в партньорство с Община Бургас и КОЦ –
Бургас. 

Американската търговска камара в България (AmCham) отпразнува Деня на Независимостта на САЩ с над 900
гости и с мащабно семейно парти, съобщиха от камарата.

То е включвало музикална програма, томбола с награди, торта и празнична заря.

Специални гости са били Оливие Маркет, президент на Камарата, Херо Мустафа, посланик на САЩ у нас и Петър
Иванов, главен изпълнителен директор.

От продадените билети за благотворителната томбола, е събрана сумата от 8260 лева, които ще бъдат дарени на
Фондация "Димитър Бербатов". Димитър Бербатов също е бил гост на събитието.

/ВЙ/

За втора поредна година природозащитната организация WWF проведе кампания, целяща да насърчи младите
хора в Централна и Източна Европа да стартират свои собствени екологични инициативи. Кулминацията на
усилията в тази посока се разгърна в Бърно, Чехия, където се състоя регионален форум с участието на 33
младежи от България, Румъния, Сърбия и Чехия. Те обмениха опит по наболели екологични казуси и представиха
своите идеи за смекчаване на негативните последици от промените в климата. А три от тях, за които журито
прецени, че разполагат с най-добър потенциал за въздействие върху климата, бяха отличени като големите
победители.

"Работата с младежи в природозащитния сектор е изключително мотивираща сама по себе си, но като всяко друго
нещо, обвързано с кауза, има и своите периоди на обезкуражаване. В такива моменти събития като това успяват
да ни върнат надеждата, че промяната е истински възможна, защото се съдържа във всеки един от нас – не само
тук на местно ниво, а и в държави много сходни на нашата", коментира Виктория Табакова, координатор
"Младежка ангажираност" към WWF.

Тазгодишният регионален форум на климатичните герои генерира много нови и оригинални инициативи за участие
в борбата срещу промените в климата. Всички те бяха оценени високо, което направи състезанието изключително
оспорвано и опитното жури беше принудено да задава допълнителни въпроси на участниците, за да определи кои
от тях най-много заслужават наградата. Въпреки сериозната конкуренция и изобилието от свежи идеи, три от тях
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все пак бяха отличени.

Ето ги и тях:

1. Бианка Русу от Румъния със семинар, посветен на това да вдъхновява тийнейджърите да рециклират своите
отпадъци по един креативен и артистичен начин, вдъхвайки нов живот на употребени и вече ненужни вещи;

2. Адам Смолка от Чехия, който конструира велосипед, генериращ електричество. С негова помощ човек може да
зарежда смартфона си докато върти педалите по време на път;

3. Симона Хилдебрандова, Кристина Шимкова, Тибор Митро и Наталия Баничова от Чехия с инициатива, целяща
по един забавен начин да подобри качеството на въздуха в района на училището им, увличайки със себе си и
много техни съученици.

Въпреки че не спечелиха отличие, българските участници във форума получиха уникалния шанс да се запознаят
със свои връстници и съмишленици, които също като тях се борят за една по-чиста околна среда и по-добро
бъдеще за планетата, на която живеем. Проектът "Климатични герои" е насочен към младите хора на възраст
между 15 и 24 години и цели да повиши осведомеността около климатичната криза и последиците от
разточителното потребление на местно и глобално ниво. Проектът обучава 120 младежи от Централна и Източна
Европа с амбицията да ги превърне в климатични лидери на своите общества.

Идеята е те да стартират десетки климатични инициативи, които от своя страна да ангажират над 2500 техни
връстници, представители на местни общности и дори лица, отговорни за вземането на решения и да ги вдъхновят
да живеят по начин, отговорен както към хората, така и към природата. "Климатични герои" се изпълнява от WWF
България, WWF Румъния, WWF Сърбия – Адрия, Дружество за ООН в България и Чешката природозащитна
партньорска фондация (Czech Environmental Partnership Foundation) с финансовата подкрепа на Европейската
климатична инициатива (European Climate Initiative – EUKI) на Германското федерално министерство за
икономика и климат. Основната цел на проекта е даде шанс на активните млади хора, борещи се срещу
климатичните промени, да генерират и увличат съмишленици със своята харизма и интересни идеи, така че да
може в бъдеще хората да живеят в хармония с природата.

Малко преди тазгодишните великденски празници Hellmann's Bulgaria, в партньорство с яйца "Ангелов" и търговска
верига "Фантастико", стартираха специалната кампания "Добрите яйца", чиято цел бе подкрепа за Българската
хранителна банка и насочване на общественото внимание към разхищаването на хранителни продукти.

Световно проучване на ООН* сочи, че 1/3 от храната се изхвърля, а само в Европейския съюз ежегодно на боклука
отиват над 87 тона храна. Това е и причината държавите в ЕС да поемат ангажимент да намалят разхищението на
хранителни продукти наполовина.

С цел да стартират този важен диалог и в България, от Hellmann's организираха специална инициатива в подкрепа
на единствената организация у нас, която полага грижи за намаляване на количествата изхвърлена храна и
преразпределението им към хора в нужда. Целта на Българската хранителна банка е превръщането на излишната
и годна храна в ресурс, а ежеседмично храната осигурена от различни програми на хранителната банка достига до
над 8000 души.

В кампанията "Добрите яйца" се включиха близо 4000 души, а благодарение на техните дарения и тези на
Hellmann's и партньорите от яйца "Ангелов" и търговска верига "Фантастико", събраната сума за Българска
Хранителна банка достигна над 22 000 лева.

Механиката на инициативата бе доста нестандартна, като в периода 15 април до 25 май в търговската мрежа на
селектирани магазини Фантастико бяха разпространени лимитирани кутии от яйцата с кауза. Във всяка от кутиите
имаше 7 яйца, а потребителите заплащаха 10. Стойността на липсващите 3 яйца пък се събираше в подкрепа на
Българска Хранителна банка. Организаторите от Hellmann's Bulgaria и всеки един от партньорите в кампанията –
Фантастико и яйца Ангелов - направиха насрещно дарение, равно на събраната сума от потребителите. Така за по-
малко от месец "Добрите яйца" успя да събере над 22 000 лева, които ще бъдат разпределени от Българска
Хранителна банка към хора в нужда.

В инициативата участие взеха и популярни лица като Мария Силвестър, Маги Джанаварова, Крис Захариев и Лора
Капустина, които освен, че подкрепиха каузата, призоваха и своите последователи в социалните мрежи да обърнат
внимание на своето отношение към храната.

Заглавие: Заедно срещу разхищението на храна: Кампанията "Добрите яйца" на Hellmann's събра над 22 000 лв
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Така инициативата на Hellmann's Bulgaria успя да събуди диалога за разхищението на храна в българските
домакинства и да отвори пространство за по-осъзната консумация на хранителни продукти.

Следете и за още подобни инициативи в социалните мрежи на Hellmann's Bulgaria, които не изхвърлят храна,
защото я обичат.

* Според FAO повече от 30% от нашата храна се изхвърля - допълнителна информация по темата можете да
получите тук

(платено съобщение)

В началото на 2020 г. на втория етаж в новата сграда на SiteGround близо до софийския Бизнес парк се появява
главен готвач и още шест души персонал. Те приготвят безплатния обяд за екипа на компанията. И ако това не е
достатъчно: всеки петък работният ден приключва в 3 следобед, а колегите могат да се отправят към масажното
студио или фитнеса.

Светът на SiteGround създава усещане за сигурност. Компанията е сред глобалните лидери на хостинг пазара, а
българското дружество, "СайтГраунд Хостинг", е изпратило 2019 г. с 48% ръст на оборота до 120 млн. лв. Eкипът
вече е от почти 600 души, разпределени в офиси в София, Пловдив, Стара Загора и Мадрид. Затворени в успеха си,
те лесно могат да забравят за проблемите на останалия свят.

"КОЛКОТО И ДА Е ХУБАВО БАЛОНЧЕТО, В КОЕТО СИ ЖИВЕЕМ, РАНО ИЛИ КЪСНО НИ СЕ НАЛАГА ДА ГО
НАПУСНЕМ.

Дори да си изхвърлим боклука, трябва да излезем от хубавата сградичка, която сме си построили. Така си
припомняме, че навън пътищата са мръсни, въздухът е лош, хората са изнервени, здравната и образователната
система почти не работят", казва Тенко Николов, изпълнителен директор на SiteGround.

Този проблем се засилва от COVID-19. SiteGround е дарявала и преди, но в пандемията Николов и партньорът му
в бизнеса Иво Ценов решават да насочат средствата предимно за най-засегнатите сектори – здравеопазване и
образование. До края на 2021 г. помагат с над 14 млн. лв. на болници, неправителствени организации в
образованието и каузи със социален характер.

Това не е малка част от печалбата на компанията (през 2020 г. оборотът ѝ е 142 млн. лв.), която държи 2.1% от
международния хостинг пазар и това я нарежда на 9-о място в света според w3tech.

Дарители с ясна визия

SiteGround е основният бизнес на Тенко Николов и Иво Ценов. В портфолиото им на инвеститори обаче влизат
още над 35 стартиращи компании и множество дялове от фондове. Идеята на тази диверсификация е да увеличи
пасивния доход на Николов и Ценов през следващите години.

Двамата с Ценов размишляват повече от година по въпросите защо България да е по-лоша от западните държави,
защо българите трябва да са по-бедни, защо въздухът тук е по-мръсен. Стигат до извода, че всичко се свежда до
три направления – образование, здравеопазване и спорт.

Николов и Ценов решават, че за да увеличат въздействието от средствата, които влагат, трябва да направят повече
– и като суми, и като целенасоченост на действията си. Така се ражда идеята за фондацията, която беше обявена
в края на май 2022 г. Тя още не е формално основана, но когато това стане, съдружниците в SiteGround ще вливат
в нея по 80–90% от приходите си.

ТЕНКО НИКОЛОВ И ИВО ЦЕНОВ ВЕЧЕ СА НАПРАВИЛИ ПЪРВАТА СТЪПКА КЪМ РАЗВИТИЕТО НА ФОНДАЦИЯТА.

Избрали са терен и след като приключат с административната част, планират там да изграждат инфраструктурата
за развитие на трите сфери, към които са се насочили.

Решенията зад предизвикателствата

Какви са конкретните проблеми във всяка от тях според Николов? "При лекарите проблемът е, че те още от
гимназията учат много сериозно, за да влязат медицина, след това залягат над учебниците още седем години и
стават доктори. После им трябва специализация, за да се превърнат в практикуващи доктори. За тази специализа
ция 78% от тях отиват в чужбина заради заплащането и повече не се връщат."

Заглавие: Историята зад фондацията на SiteGround
Дата: 05.07.2022 11:03
Медия: Forbes Bulgaria

https://forbesbulgaria.com/2022/07/04/siteground-foundation/


Николов и Ценов не са сигурни дали като решение ще създадат болница, център за изчисления в сферата на
здравеопазването или нещо като института INSAIT, но за медицина. (В началото на годината SiteGround инвестира
12 млн. лв. в INSAIТ.)

По отношение на образованието според Николов не е правилно учебният процес да е стандартен за всички.
"Децата са различни и не можем да използваме еднакъв аршин. За да се чувстват добре, се нуждаят не само от
учене по 12 часа на ден, а от почивка, време със семейството, навън и за спорт." Затова чрез фондацията
основателите на SiteGround искат да изградят детска градина и училище.

В комплекса ще има спортен център около 100 декара. Треньорите ще са български олимпийци и състезатели на
високо ниво. Те ще имат безплатен достъп до съоръженията, за да развиват кариерата си. В замяна в част от
времето си ще работят безвъзмездно с деца в неравностойно положение.

"За да тренира едно дете футбол, това струва на родителите му 3 хил. лв. на година. Много семейства не могат да си
го позволят. А разликата между това да риташ пред блока и да спортуваш професионално е голяма", казва
Николов.

Инфраструктурата в комплекса ще бъде изградена със средства на SiteGround и останалите бизнеси на
съдружниците. Впоследствие фондацията ще инвестира поне още 100 млн. лв., за да стимулира дейността в трите
направления.

Николов допълва, че двамата с Ценов създават собствена социална структура не само защото смятат, че има
остра нужда от подкрепа в трите сектора.

ТЕ ВЯРВАТ, ЧЕ ИМА ОЩЕ МНОГО БЪЛГАРСКИ ПРЕДПРИЕМАЧИ, КОИТО СЕ НУЖДАЯТ ОТ ПРИМЕР, ЗА ДА
ЗАПОЧНАТ ДА ПОМАГАТ НА ДРУГИТЕ.

Ако това се случи, балонът на служителите на SiteGround може да се разшири за много повече хора. А и със
сигурност като общество ще минаваме по-леко през кризите.

Позиция на Фондация "Америка за България"

С оглед скорошни публикации, които се опитват да изкривят истината за Фондация "Америка за България", бихме
искали да изясним фактите:

Фондация "Америка за България" е независима, неправителствена и неполитическа американска фондация,
която работи в партньорство с български организации за укрепване на частния сектор и демократичните
институции в страната.

Фондация "Америка за България" не финансира политици, политически партии, политическа дейност или
протести.

Фондация "Америка за България" не упражнява влияние, нито насочва възгледите на наети експерти, консултанти
и организации, които финансира.

Фондация "Америка за България" предоставя подкрепа за проекти и организации от цялата страна чрез открита и
достъпна за всички процедура за кандидатстване за финансиране, описана на нашата уебстраница. Всички
проектни предложения трябва да отговарят на приоритетите в четирите ни области на работа: Бизнес,
предприемачество и технологии; Културно-исторически и природен туризъм; Добро образование и работни
умения; и Благоприятна бизнес среда.

Фондация "Америка за България" насърчава прозрачността и отчетността в дейността на всяка една организация
или обществена личност. Поддържаме най-високите етични стандарти при управлението и администрацията на
нашите проекти, както и лична и професионална почтеност, прозрачност и отчетност и очакваме същото от
финансираните от нас организации и партньори.

Въпреки, че няма правно изискване, Фондацията публикува на интернет страницата си информация за всички
проекти и организации, които са получили проектно финансиране от нас от създаването ни през 2009 година до
днес.

Фондация "Америка за България" също следва международно приетите практики да заплаща хонорар за
предоставени експертни консултации, анализи и участия в различни форуми.

Заглавие: Фондация "Америка за България": За фактите и истината
Дата: 05.07.2022 16:32
Медия: 24 Часа

https://www.24chasa.bg/mneniya/article/11953265


Работата в нестопанския сектор не е хоби. Нестопански, неправителствен, граждански сектор – независимо как го
наричаме, работата в тази сфера е професионално занимание, което изисква експертиза и постоянно
усъвършенстване както всяка друга професионална позиция в бизнеса или държавните институции. Често този
сектор се занимава с едни от най-тежките социални и обществени проблеми. Работата в неправителствена
организация е професия, страст и всеотдайност.

Някои от нашите проекти включват Епископската базилика на Филипопол в Пловдив; голям брой проекти в
областта на туризма в Северозападна България и по река Дунав, които помагат за развитието на жизнени
общности и икономика в тези региони; заедно с партньори от бизнеса и индивидуални дарители обновихме
детските отделения на болница "Пирогов"; подкрепихме национални и общински болници, социални услуги,
читалища, организации и хора в нужда в цялата страна по време на Ковид кризата; подкрепяме програми за
развитие на предприемачеството и бизнеса в България, и много други.

Подкрепяме и проекти на организации, които работят за благоприятна бизнес среда. Всеки бизнес, малък или
голям, има нужда от сигурна и стабилна бизнес среда. Трябва предвидимост, за да се привличат и задържат
инвестициите в страната. Предвидимост означава безпристрастна съдебна система, независими медии, и
ефективни антикорупционни действия.

Приветстваме интереса на медиите и се надяваме да разкажат историите на подкрепените от нас проекти, всеки
един от които цели да подпомогне България в укрепването на частния сектор и свързаните с това демократични
институции, в привличането на инвестиции и задържането на бизнеса в България. Фондацията подкрепя българи
от всички сфери на дейност и части на страната, които се опитват да превърнат България в по-добро място за
живот, работа и семейство.

Съзнаваме, че нашите думи могат да бъдат изкривени, извадени от контекст и използвани за логическа заблуда,
както виждаме, че понякога се случва. Затова е важно да изясним фактите.

За да научите повече за Фондация "Америка за България", може да посетите страницата ни: www.us4bg.org

Представители на благотворителната организация на българите в чужбина "Ангели за България" проведоха
безплатни медицински прегледи в селата Поляна и Гарван. 
Покана бе отправена по инициатива на кметските наместници на селата Красимира Ангелова и Димитър
Неделчев.
Прегледите бяха извършвани в помещенията на кметските наместничества, а по-трудно подвижните бяха посетени
по домовете им.
На 3 юли в неделя бяха прегледани 44 мъже и жени от доскоро цъфтящите селища на Силистренска област.
Силистренското сдружение "Екатерина Каравелова" е подкрепяща организация на инициативата. 

"Зелени Балкани" организира кампания за набиране на средства, за да продължи с работата по завръщането на
черните лешояди в България.

Целта на кампанията е успешното завършване на програмата за опазване на лешоядите. Тя започва с
осъществяването на проекта "Светло бъдеще за черния лешояд" по програма LIFE на ЕС, който се осъществява
вече седем години и на 15 юли приключва, разказа пред БТА неговият ръководител Ивелин Иванов. По думите му
останали са неща, които трябва да се свършат и поради това е необходима финансова помощ.

Проектът "Светло бъдеще за черния лешояд" се пребори с десетки други идеи от цяла Европа, за да бъдат
използвани средствата именно в България, именно за опазване на биоразнообразието и именно от организация,
която не е от стопанския сектор, работеща в обществена полза. Въпреки получената подкрепа, значителна част от
дейностите ни са възможни единствено благодарение на приноса от частни или корпоративни дарители, които са
наши партньори и помагат да реализираме идеите си за завръщане на редките видове. Това е единственият
начин да завършим дългогодишната си консервационна програма, в която са инвестирани много усилия,
отбелязват от организацията.

Заглавие: "Ангели за България" посетиха селата Поляна и Гарван
Дата: 05.07.2022 21:33
Медия: Кворум Силистра

Заглавие: "Зелени Балкани" организира кампания за набиране на средства, за да продължи работа по
завръщането на черните лешояди в България
Дата: 06.07.2022 12:20
Медия: Българска телеграфна агенция

https://www.kvorum-silistra.info/news/25756
https://www.bta.bg/bg/news/lik/292881--zeleni-balkani-organizira-kampaniya-za-nabirane-na-sredstva-za-da-prodalzhi-r


Карталите – черните властелини на българското небе, най-едрата хищна птица в Европа и изчезнал вид, записан в
Червената книга на България – имат нужда от вас, за да се установят трайно в страната ни, посочват от
организацията в Platformata.bg. Кампанията е обявена в началото на юни и е до 29 юли, като целта е да се съберат
5000 лв. До момента са набрани малко над 1000 лв. от 27 дарители. От организацията посочват, че срещу сума от
500 лв., дарена в полза на програмата за завръщане на вида, всеки може да станете кръстник на една от
величествените птици. Освен кампанията в електронната платформа има създадена и DMS кампанията, в която
чрез sms могат да се правят и по-малки дарения.

За 30 години едно цяло поколение природозащитници, не само от "Зелени Балкани", но и от други организации,
като Фонда за дивата флора и фауна и Дружеството за защита на хищните птици, са работили ежедневно, за да се
възстановят белоглавите лешояди като гнездящ вид в Кресненското дефиле и Стара планина. Върнахме на
свобода над 370 белоглави лешояда, получени като дарение от Испания и 19 зоопарка в седем страни, разказват
още от дружеството.

Общо 76 черни лешояда са дарени от Испания и от Програмата за размножаване на закрито на България. От тях
трайно установени в природата са около 40 - 45 птици, отбеляза Иванов. Има още пет - шест птици, които предстои
да бъдат освободени от клетките. Десетина птици са се оказали с трайни увреждания и не могат да се
приспособят към околната среда. Тези картали обаче имат своята роля във възстановяването на вида - те ще
влязат в размножителната програма в неволя, която съществува в Европа. За жалост, поне десетина лешояди са
загинали по различни причини - от отравяне, от съприкосновение с електропреносната мрежа или по друга
причина, разказа още Иванов.

От "Зелени Балкани" отбелязват, че благодарение на дейностите по проекта са на път да възстановят уникалната
екологична функция на лешоядите, като "санитари" в дивата природа, с което се спестяват на икономиката,
държавата и частните стопани, милиони левове, необходими за екарисажно обезопасяване на мъртви домашни
животни.

Вашият личен принос ще бъде от изключително значение да доведем до успешен край програмата си и черният
лешояд трайно да загнезди в дивата природа на България, а някой ден да върнем и символа на българската
природозащита – брадатия лешояд, посочват още от от организацията.

Средствата ще бъдат използвани за подхранвания на площадка в природния парк "Сините камъни", защото
лешоядите продължават да се връщат на мястото, където са били освободени. Ще бъдат поставени изкуствени
гнезда на подходящи дървета с помощта на алпинисти и ще бъдат закупени предаватели, които са изключително
важни за проследяването на лешоядите и обезопасяването им при случаи на залагане на отрови.

Вече имаме две черни лешоядчета, родени в страната ни, отбеляза още Иванов и допълни, че това е голям успех
за българската природозащита. Да върнеш изчезнал вид от повече от век в България, трябва да прави всички
щастливи и горди, каза той. Според него е необходимо още малко усилие, за да може популацията на лешоядите в
Стара планина да стане достатъчно устойчива и да не бъде толкова зависима от хората. Иванов отбеляза, че
популация е достатъчно устойчива, когато една колония има поне 10 размножаващи се двойки. Малките, които те
произвеждат - по десетина на година, ще са достатъчни да заменят естествения отпад на птици, което е
неминуемо, отбеляза природозащитникът.

В момента в България има около 5 - 6 сформирани двойки, отбеляза той и уточни, че всички птици, които идват от
Испания, са млади - едногодишни, и трябва време - поне 4 - 5 години, за да станат полово зрели. По думите му в
момента се наблюдават някакви първоначални опити за сформиране на двойки и за загнездвания, птиците обаче
все още са доста неопитни. Това е естествен процес, нужно е още две - три години да се стабилизират и да се
създаде една ясна колония. През тази година от общо сформираните двойки са загнездили три и има едно
успешно малко, което всеки момент ще излети.
В края на юни успешно е маркирано това малко карталче, което е реално второто отгледано малко на черен
лешояд в България от новата история на вида в страната. Понора е отгледана от първата успешно гнездяща
двойка в Западна Стара планина от повече от 60-70 години.

На 90-я ден от излюпването ѝ, Понора е маркирана с метален и цветен пръстен и сателитен предавател. Очаква
се младата птица да напусне гнездото си до месец, което ще отбележи окончателно завръщането на вида в тази
част на страната и ще препотвърди възстановяването му след няколко десетилетия, след като е бил обявен за
изчезнал в България.

Родителите на Понора са Кутелка и Врачански Балкан, които са освободени по проекта "Светло бъдеще за черния
лешояд". Това е и първата двойка, която построява съвсем истинско гнездо - самостоятелно, без да ползва някое
от поставените изкуствени гнезда.

От "Зелени Балкани" припомнят, че това е второто отгледано малко в България от реинтродуцираните черни
лешояди в Стара планина, след успеха на родителите Камчия и Балкан, които успешно отгледаха Мичев-Боев в
Котел миналата 2021 година.

Освобождаването на черни лешояди в България с цел възстановяването на вида в страната, започва през 2018
година по инициатива на консорциум от организации – "Зелени Балкани", Фонд за дивата флора и фауна и
Дружеството за защита на хищните птици, както и международни организации като Фондацията за опазване на



лешоядите, Евронатур, Правителството на Екстремадура, Испания, и с подкрепата на природните паркове
"Врачански Балкан" и "Сините камъни". Четири години по-късно, видът вече е възстановен като гнездящ в
страната, като успешно гнезди в Източна и Западна Стара планина и двете ядра наброяват по над 20 птици и
около шест формирани двойки.

Името на лешоядчето - Понора, е дадено от Георги Стоянов от Дружеството за защита на хищните птици, който е
главният инициатор и действащо лице за връщането на лешоядите в района на Врачанския Балкан и Западна
Стара планина от повече от 20 години. Природозащитниците се надяват Понора да има дълъг живот и да успее
след години да създаде свое поколение в дивата ни природа.

България сега е едва петата държава в ЕС, в която видът се размножава – след Испания, Франция, Португалия и
Гърция. Според Иванов карталите са толкова мобилни, че усилията за тяхното опазване не може да бъдат на
едно НПО или на една страна. Дейностите трябва да бъдат всестранни и да включват усилия от много страни, за да
има успех едно такова начинание, посочи той. Специалистът разказа, че "нашите" български птици са оборудвани
със сателитни предаватели, които са показали колко силно мобилни са те. Общо взето няма страна на Балканите,
която "нашите" птици да не посещават, отбеляза той и допълни, че някои от лешоядите са стигнали до Русия,
Казахстан, Турция, Иран, Ирак на изток, както и до Франция и Швейцария на запад.

/ГЧ/

В неделя - 10 юли, ще се състои едно от най-вълнуващите ни велоприключения до местообитанието на
белоглавите лешояди. Маршрутът е изключително красив, пресичащ Врачанския Балкан, подножието на връх
Котля и преминава покрай река Ботуня. Тръгва се в 9.00ч. от площад Ботев посока Горския дом, от там се спуска
към селата Лютаджик, Горно Озирово, Долно Озирово, Стояново, Главаци,Пудрия, Голямо Бабино, и от град
Криводол се кара обратно към Враца.

"Маршрутът не е лек, общо 82км и около 950м денивелация. Обядът ще бъде в село Долно Озирово и ще включва
традиционни селски гозби, салата и плодове за десерт. След като хапнем ще тръгнем с нашия водач Георги
(човека, който се грижи за лешоядите) до площадката за наблюдения на лешоядите и ще имате възможност с
оптика да ги наблюдавате в полет.
Таксата за участие включва, наем на велосипед, механик, обяда и скромна почерпка за човека, който ще ни води!
Ако наемете обикновен велосипед 29" таксата е 30лв а за електрически е 40лв.
Искаме силно да благодарим на Фондация "Америка за България" с чиято помощ са закупени нашите велосипеди
и по която програма за развитие на туризма работим! ", казаха организаторите. 
За записване се обадете или пишете на Viber на тел. 0884273029 Ангел Ангелов

Лауреати от конкурса на ''JSBM''в Хонконг ще участват в концерта на "Академията за млади таланти"-Брюксел, който
ще се състои на 11 август в Бургас. Те са ученици на "Сдружение Евтерпани" с председател Аня Краваева.

Мартин Маринов е на 6 г. и учи пеене, пиано и солфеж с музикален педагог Аня Краваева. Песента на Марти "Чико
Чик" е с втора награда от конкурса ''JSBM'' Хонг-Конг - аранжимент на композитора Александър Савелиев.

Стиляна Луканова е на 17 г. Занимава се с поп пеене, пее и в Софийски камерен хор "Васил Арнаудов", лауреат от
конкурси в България.

Калина Аврамова се занимава с пеене, пиано и солфеж. Тя е за четвърта година от "Успелите деца" на Фондация
"Димитър Бербатов", с над 70 награди от фестивали и конкурси, включително и този в Хонг-Конг. Калина ще
изпълни песен от мюзикъла "Бурлеска", пише във Фейсбук страницата си "Академията за млади таланти"-Брюксел.

Аня Краваева е завършила Музикална академия за изкуство и танци в Пловдив със специалност "Музикална
педагогика и естетика, хорово дирижиране", специален предмет "Оперно пеене". Има богат изпълнителски опит
като артист-хорист (мецосопрано) в професионални хорове и опери. Участвала е в 25 опери, реквиеми, оратории,
меси, в 460 спектакъла в Европа и САЩ.

Заглавие: Велоприключение до местообитанието на белоглавите лешояди във Врачанския Балкан
Дата: 06.07.2022 13:00
Медия: Конкурент

Заглавие: Българчета ще участват в концерта на "Академията за млади таланти" - Брюксел през август
Дата: 06.07.2022 15:01
Медия: Българска телеграфна агенция

https://www.konkurent.bg/news/16571016002380/velopriklyuchenie-do-mestoobitanieto-na-beloglavite-leshoyadi-vav-vrachanskiya-balkan
https://www.bta.bg/bg/bg-world/293055-balgarcheta-shte-uchastvat-v-kontserta-na-akademiyata-za-mladi-talanti-bryuk


Тя е с 30-годишен педагогически опит като преподавател по музика. Води школа по изкуствата – пиано, солфеж,
солово и хорово пеене в "Сдружение Евтерпани". Била е корепетитор, вокален педагог, художествен ръководител и
диригент на детски хорове, вокални групи и ансамбли към училища, народни читалища и частни школи.

Ученици на Краваева са в НМУ "Л. Пипков", НМА "П. Владигеров", АМТИИ Пловдив, Консерваторията във Виена,
Музикален колеж в Лондон, СУ "Св. Климент Охридски" (музикална педагогика), Детски радиохор, Хора на
софийските момчета, Радиодеца, Детски филхармоничен хор, лауреати от конкурси и фестивали в България и
чужбина и др.

/Мартина Ганчева/

Моделът "Детска академия за превенция и спорт" се пренася и в чужбина

С откриване на "Зелена класна стая" във великотърновското село Балван бе даден старт на традиционната
инициатива "Детска академия за превенция и спорт" – приемник на дългогодишната лятна полицейска академия.
Само на 10 минути от старопрестолния град децата и учениците както от общината, така и от цяла България ще
могат да практикуват занимания, помагащи за формирането на екологична култура от ранна възраст.
Придобивката е пореден резултат от успешния партньорски проект на Община Велико Търново, Областната
дирекция на МВР, Регионалната дирекция на пожарната, Съюза на пивоварите в България, Сдружение на
кметовете и кметските наместници "Янтра 2001" и Дарителско сдружение "Св. Иван Рилски", реализиран през
последните години.

"Зелената класна стая" допълва създадените тематични площадки – за пожарна и пътна безопасност, за защита и
реакция при наводнения и бедствия, за оцеляване сред природата, заедно с центъра за превенция и спорт в
селото. Ученици от общината показаха нагледно наученото в предишни издания на Детската академия за
превенция и спорт – гасиха пожар и спасяваха ранен, демонстрираха правилно управление на велосипед и др.

Новата площадка и лятната академия за деца бяха открити от заместник-кмета на община Велико Търново Нейко
Генчев. Той подчерта, че проектът има две основни цели – да акцентира всеобхватно върху детската безопасност и
с тази цел да обедини институции, граждани и неправителствен сектор. Нейко Генчев изказа благодарност на
партньорите на Община Велико Търново в политиките й, насочени към децата и младежите. Освен прилаган в
други български общини, моделът се пренася и в чужбина – интерес към реализацията му проявяват и в съседна
Северна Македония.

От името на Съюза на пивоварите в България Ивана Радомирова връчи ваучер на Сдружението на кметовете и
кметските наместници и подаръци за центровете за работа с деца и младежи. С почетен знак на Главна дирекция
"Пожарна безопасност и защита на населението" бе удостоена Благовеста Факирова от Дарителско сдружение
"Св. Иван Рилски".

Share 

Фондация Програма Достъп до Информация кани на 15 юли 2022 г., петък, от 14.00 до 15.00 часа на онлайн
пресконференция, на която ще бъде представен двадесет и втория годишен доклад за състоянието на достъпа до
информация в България.

Докладът за 2021 г. съдържа:
► Препоръки, свързани с правната уредба за достъп до информация и нейното прилагане;
► Оценка на регулациите в областта на достъпа до информация;
► Състоянието на активната прозрачност за 563 органа на власт в България;
► Анализ на правната помощ, предоставена от ПДИ през 2021;
► Тенденции в съдебната практика по дела за достъп до информация, подкрепени от ПДИ през 2021 г.;
► 7 приложения.
Текстът на доклада и приложенията към него ще бъдат публикувани на страницата на ПДИ тук.

Заглавие: В "Зелена класна стая" край В. Търново ще формират екокултура сред децата и учениците
Дата: 06.07.2022 19:32
Медия: Велико Търново нет

Заглавие: Програма Достъп до Информация ще обяви годишния си доклад
Дата: 07.07.2022 10:01
Медия: Arena media

https://veliko-tarnovo.net/novini/v-vzelena-klasna-stayav-kray-v-tarnovo-shte-formirat-ekokultura-sred-detsata-i-utchenitsite.html
http://www.arenamedia.net/news.php?newsandpromotion_id=49111


Пресконференцията ще се състои в платформата Zoom. Заявете присъствие, като се регистрирате на следния
линк: https://bit.ly/3P1LmoV. (След регистрация ще получите автоматично потвърждение с линк за достъп до
събитието. Ако не получите такова, моля, проверете Спам/Junk папката на имейла си.)

АРЕНА

По традиция на 1-ви юли "Елаците-Мед" откри официално лятната си, 11-та Стажантска програма. Четиридесет и
осем стажанти от десет висши учебни заведения започват своя стаж в компанията. Четири от тях са и
стипендианти на дружеството от Минно-геоложки университет "Св. Иван Рилски".

Избраните студенти споделиха, че са кандидатствали за летния си стаж, защото искат да се обучават или да
работят в една от водещите минни компании с постижения в дигитализацията, възможности за обмяна на опит,
повишаване на квалификацията и последователна социална политика. Те ще стажуват през месеците юли, август и
септември и ще черпят знания и опит под ръководството над 50 наставници и служители – едни от най-добрите
специалисти в своите области.

Откриващи срещи се състояха на двете работни площадки на дружеството – Рудодобивен и Обогатителен
комплекс.

В Мирково студентите бяха приветствани от Милена Христова и колегите й Даниела Горанова и Мариана Вътева,
като те им представиха програмата за стажа, както и наставниците, които ще ги напътстват в тяхната работа. За да
придобият представа за постиженията на Елаците-Мед в областта на дигитализацията и работата с
високотехнологични системи, както и в опазването на околната среда и корпоративната социална отговорност,
пред стажантите беше излъчен презентационен клип на дружеството.

След официалната част, за стажантите в Обогатителен комплекс, с. Мирково бе организирана обиколка на
основни цехове. Инж. Цветан Дилов, главен експерт в отдел "Производствено-технически", запозна младежите с
производствения процес, както и с работните зони, където ще практикуват част от тях.

В края на първия работен ден, стажантите бяха силно мотивирани и с нетърпение очакваха да започнат
същинската работа, в една от най-големите минни компании в България, която е на 32 място сред топ 500
работодатели в страната.

В лятната Стажантска програма на Елаците-Мед до момента са преминали повече от 280 студенти, бакалаври и
магистри от различни университети в страната и чужбина, от които над 50 вече свързаха професионалния си път с
дружеството.

"Ковачки" е лицето на влиятелен кръг от сенчести финансови и политически интереси в енергетиката. Така започва
докладът на "Грийнпийс - България" "Осемте кръга на Въглищната империя на Ковачки". В него се описва мрежа
от компании в енергийния сектор, свързвани с бизнесмена .

Според "Грийнпийс – България", въглищната империя на Ковачки включва: Въглищни мини, затънали във
финансови дългове; Топлоцентрали в окаяно техническо състояние; Посредници, източващи публичното
дружество "Топлофикация София"; Търговец на квоти за парникови емисии; Верификатор на парникови
емисии; Пенсионен фонд за инвестиции в топлофикации; Застрахователно дружество - "фаворит на
държавата"; Лобист за "зелено" бъдеще на кафявата Въглищна империя.

От организацията твърдят, че 17 компании от фирмите, които са изследвани, имат общо 330 млн. лева към
Националната агенция за приходите (НАП) към края на 2020 г. Към същата дата, поради изтекъл давностен срок
на фирми от този списък, са отписани вземания на НАП в размер на 10 млн. лева.

, питат от организацията и напомнят, че през 2019 г. четирите работодателски организации в България подават
сигнал до Комисията за защита на конкуренцията за "непазарни търговски практики" на "определени субекти".
Според "Грийнпийс България", всички те са от въглищната империя на Ковачки. През 2020 г. комисията

Заглавие: Стартира 11-та стажантска програма в "Елаците-Мед"
Дата: 07.07.2022 14:07
Медия: Средногорски Багри

Заглавие: "Грийнпийс - България" се фокусира върху Ковачки
Дата: 07.07.2022 16:32
Медия: Actualno.com

https://www.srednogorskibagri.com/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0-11-%D1%82%D0%B0-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0-%D0%B2-%D0%B5%D0%BB/
https://www.actualno.com/crime/grijnpijs-bylgarija-se-fokusira-vyrhu-kovachki-news_1779211.html


постановява, че няма концентрация в енергетиката, защото чуждестранните физически лица – собственици на
фирмите, притежаващи българските предприятия, нямат други активи в България. Това е третото подобно
заключение на антимонополния орган.

"Грийнпийс България" обаче пита защо тогава са осъществени плащания на най-малко 31 милиона лева, между
"чуждите" собственици на българските предприятия? В Бележките към финансовия отчет за 2020 г. "ТЕЦ Бобов
дол" АД посочва, че в графата "други разходи" са включени "отписани вземания поради настъпил падеж и преценка
и решение за трудно събиране" за общо 33.5 милиона лева. От тях 22 милиона лева са вземания от "Бовард" -
британското дружество-собственик на "Топлофикация – Бургас", а други 9 млн. лв. са преведени на "Каталанд" –
британското дружество-собственик на "Топлофикация – Плевен" и "Топлофикация Русе", става ясно от доклада.

Според "Грийнпис – България" тези 31 млн. лева "други разходи" към британските собственици на три
топлофикации показват връзката между компаниите и спестяват 3.1 милиона лева корпоративен данък през 2020
г.

Проверка на дейността на фирмите, свързани с показва, че 47 на сто от капитала на дружеството се държи от
едноличната компания на Христо Ковачки "Ел Ем Импекс". Пенсионната компания "Топлина" управлява близо 300
млн. лева към 31 декември 2021 г.

Според Кодекса за социално осигуряване пенсионноосигурителното дружество не може да инвестира средствата
на фондовете си в собствени финансови инструменти, нито в такива на свързани лица.

В анализа още се пита далновидно ли е пенсионните фондове на десетки хиляди души да се инвестират в
индустрия, която ще залезе това десетилетие.

Анализът на "Грийнпийс – България" на инвестиционните портфейли на трите пенсионни фонда на "Топлина"
разкрива, че към края на 2021 г. "в акции и облигации на предприятия, свързвани с Христо Ковачки, са вложени
около 27 млн. лева". Организацията заключва, че "дори да приемем за свързани лица само официалните
акционери "Атоменергоремонт" и "Топлофикация Бургас", дружеството "Топлина" е нарушило разпоредбите да не
инвестира средствата на фондовете си в собствени финансови инструменти или в такива на свързани лица с близо
13 млн. лева".

В отговор от Комисията за финансов надзор са коментирали, че пенсионния фонд е проверяван много пъти през
годините. "През 2020 г. в "Топлина" е извършена и обща проверка, направени са 30 препоръки и всички те са
изпълнени от дружеството", казват от финансовият регулатор.

За изгарянето на отпадъци докладът цитира разследване на Свободна Европа, което показва, че ТЕЦ "Брикел" е
изгорила 17.6 хиляди тона отпадъци през лятото на 2019 г.

Информация на организацията, получена след няколко съдебни дела показва, че МОСВ е дало разрешение там
да се изгорят в "експериментален режим" до 500 хиляди тона отпадъци. Компанията твърди, че реално изгорените
обеми са далеч по-малки: 78.9 хиляди тона отпадъци между ноември 2018 г. и януари 2020 г.

И четирите български дружества, в които след 2018 г. се е произвеждала електроенергия с горене на отпадъци, на
практика са част от Въглищната империя. Изнесените по-горе данни на МОСВ и на самите предприятия показват,
че общо са били изгорени 111 хиляди тона отпадъци.

Ето още какво се казва в доклада:

"В стратегията на Въглищната империя е включена и важна нова задача – да "позеленее" и да се опита да се
възползва активно от прехода на Европейския съюз към нисковъглеродна икономика.

За целта през 2020 г. е основана Платформата "От кафяво към зелено". Дейностите ѝ варират от
стратегии за модернизация на предприятия от въглищната индустрия и квалификация и преквалификация
на заети в сектора до опазване и укрепване на здравето на хората, опазване на природата и екологичното
равновесие, "утвърждаване на човешката нравственост, милосърдие и благотворителност".

Този подход попада в определението "грийнуошинг" ("боядисване в зелено") - използването на зелен ПР и
маркетинг, за да се убеди обществото, че продуктите, целите и политиките на компанията са екологични,
докато в действителност продължават да извършват дейности с негативно въздействие върху околната
среда и климата.

Стратегиите за грийнуошинг създават реална опасност средствата за енергийния преход да бъдат
пропилени за съмнителни проекти, вместо да финансират дългосрочни и устойчиви решения за енергийна
независимост чрез възобновяеми източници с участието на гражданите."

Още от КРИМИ:

Заглавие: Започва тридневният фест "Джаз под звездите на Деветашкото плато"

https://www.newsglas.com/zapochva-tridnevniyat-fest-dzhaz-pod-zvezdite-na-devetashkoto-plato


Днес е откриването на традиционния фест "Джаз под звездите на Деветашкото плато". Той ще трае 3 дни, 8-10 юли.
Под надслова "За онези, за които няма "не може", празникът е посветен на Деветашкото плато, на джаза,
природата и българското село, отбелязват организаторите от Сдружение "Деветашко плато".
www.devetakiplateau.org

Събитието се провежда ежегодно в разгара на лятото на поляната между селата Кърпачево и Горско Сливово, в
непосредствена близост до пещерата "Гарваница".

В първата вечер гостуват талантливи студенти от България и Холандия - Неделчо Нинов - тромбон, Марина
Михайлова - тенор-саксофон, Ралица Тонева - алт-саксофон, Вилизар Гичев - китара и Теодор Тошков - барабани.
Към тях под звездите ще се присъединят и двама специални гости - Христо Минчев - контрабас и Петър Терзиев -
вокал. Те ще представят джаз-стандарти, подбрани хард-боп теми и щипка боса-нова.

Основната вечер - събота, 09.07., ще започне с традиционното вече диксиленд шествие от входа на пещерата
Гарваница с тромпетите на Венци Благоев и Георги Агатов, с кларинета на Невилиян Гемижев и саксофона на
Димитър Льолев, с Димитър Благоев - китара, Красимир Стоянов - туба и още много изненади. В основния концерт
участват изключителният изпълнител, композитор и автор на аранжименти, пианистът Милен Кукошаров, заедно с
вокалиста Росен Кукошаров, етно-привкус ще придадат Гергана Димитрова и Костадин Генчев, а специално
включване с джазиран фолклорен репертоар ще имаме и от местното читалище в село Горско Сливово. Вокалите
на Весела Морова и Петър Терзиев ще оцветят още повече музикалната картина, Станислав Арабаджиев и проф.
Владимир Радулов ще се надсвирват на пианото, Мишо Иванов ще владее незаменимия контрабас, а на ударните
ще имаме не един, а трима - Стефан Горанов, Невена Григорова и младият Теодор Тошков. Целият концерт
протича като един голям джем-сешън с неочаквани формати и съзвездия.

Неделната сутрин е за най-малките и техните родители. На 10-и юли заедно с фондация Джазтет ще има детското
матине "Джаз за деца".

Събитието е некомерсиално, в защита на една смислена обществена кауза и поради това е с вход свободен.
Средства идват от различни източници: Фондация "Америка за България", общините Летница, Ловеч и Севлиево,
частни компании и множество индивидуални дарения, за което организаторите благодарят, съобщават от
пресцентъра на Ловешката община.

От 2015 година досега са гостували Йълдъз Ибрахимова, Милица Гладнишка, Хилда Казасян, Камелия Тодорова,
Антони Дончев, проф. Владимир Радулов, Христо Йоцов, Димитър Семов, Живко Петров, Недялко Недялков и
много други, а музикален директор е джаз-тромпетистът Венцислав Благоев.

ИНДИВИДУАЛНО ДАРИТЕЛСТВО - (БРОЙ
НОВИНИ: 3)

Дамата е орисана от първия ден на войната да помага на бежанците

Ужас! Това беше спонтанната реакция на служителите от Община Пловдив, когато в ранна пролет заедно с
почетния консул на Украйна Димитър Георгиев и зам.-кмета по социална политика Георги Титюков прекрачиха
прага на бившата Белодробна болница с намерението да видят дали става за Център за временно настаняване
на бежанци от Украйна.

А Наталия Еллис изглеждаше доволна и дори се усмихваше. Каза с присъщия й оптимизъм: "В сградата има
покрив, стените са здрави, прозорците са цели, а с всичко останало ще се справим!".

И наистина се справиха геройски. От сградата, заключена седем години, бяха вдигнати 25 контейнера с отпадъци,
а след ремонта вече два месеца бежанците живеят в напълно обновени и светли стаи, имат кухненски бокс,
готварски печки, хладилници, перални, сушилни, бойлери, телевизор и дори шевна машина.

Борбена, енергична, пробивна, упорита, надарена с невероятни лидерски способности, блага с точните хора и
рязка с мързеливите, 45-годишната украинка пое в свои ръце преустройството на бившата болница в бежански
център и превърна тази кауза в основната мисия на своя живот, докато в Украйна се води война.

Дата: 08.07.2022 12:34
Медия: Нюз Глас Ловеч

Заглавие: Украинката Наталия Еллис: Простата истина е, че заедно сме сила
Дата: 03.07.2022 07:30
Медия: Марица

https://www.marica.bg/plovdiv/gradat/ukrainkata-nataliq-ellis-prostata-istina-e-che-zaedno-sme-sila


Споделя, че

животът й се преобърнал в мига, когато бомбардираха

родината й. Преди 24 февруари през три дни се качвала на самолет, за да пътува било на конференция или по
бизнес задачи, било на ски в Италия или Франция. От първия ден на войната тя започна да работи в Областния
кризисен щаб и беше погълната изцяло от изпращането на помощи за Украйна, а след това се нагърби и с
организацията на Центъра за временно настаняване на бежанци. Изтеглила спестяванията си - 25 000 лева – и ги
дала за ремонт на покрива на Белодробната.

Не я уплашиха олющените стени и мухълът, потрошените шкафове и столове, окрадените чешми, повредената
канализация и парно, течащият покрив. В детските години баща <210> я научил на доста неща в строителството -
може да шпаклова и циментира, бойко върти бояджийска четка и дори знае как се работи с ъглошлайф.

Разказва, че в Днепър заедно с родителите си и братята близнаци са построили навремето две вили и къща. "По-
късно в Одеса, когато се оказа, че лицеят, в който учеха децата ни, спря да плаща заплати на учителите за
извънкласните занимания, им превеждах пари. После видях, че тече покривът и казах: Създаваме фонд и
започваме да помагаме сериозно. През 2010 г. ремонтирах лицея от тавана до избата, а когато дойдох в
Белодробна болница, разбрах, че и тук ще правя същото. Затова не ме беше страх", описва Наталия и с тъга си
спомня за родния Днепър и любимата Одеса, където се преместили, след като се оженили с Владимир.

Преди седем години се преместили в Марково с Влад, с вече порасналите синове Даниил и Андрей, заедно с
бизнеса, кактусите и домашните любимци.

"Най-голямата подкрепа в живота имам от Влад

Моят съпруг от първия ден прави всичко, за да не угасва интересът ми към растенията и животните. Той обича
кучета, аз - котки, затова у нас има куче и 13 котки. Старае се да намери спонсори, каквото и да му коства. Това
също дава огромна сила и желание да се движиш напред", с признателност описва съпруга си Наталия.

Влад не я оставил нито на минута, когато две момичета на 18 и 20 г. пристигнали от Украйна, заради стреса и
отчаянието се нагълтали с хапчета и били откарани в Токсикологията. "Дежурихме два дни, докато момичетата се
съвземат. Сега работят, успокоили са се и с ужас си спомнят, че можеше да умрат", потръпва от спомена Наталия.

Майката на Влад е българка от Пловдив, баща му е украинец от Харков, но сега всички, включително майката и
единият брат на Наталия, са в България. Вторият брат е заминал още преди време за Австралия.

Бащата и майката на Наталия Еллис с Андрей, син на Наталия и Влад

Със съпруга й отгледали двама прекрасни синове

Даниил е на 25 г. и работи като програмист, помагайки и за уебсайта на фондацията на майка му. Андрей завърши
втори курс в Техническия университет и следва примера на майка си - пътува до границата, за да превозва
бежанците от Украйна. В първите два месеца на войната почти не слязъл от колата.

Големият син Даниил и Влад, съпруг на Наталия

"Семейството е основата стена, на която всеки момент можеш да се опреш", убедена е Наталия. Когато някой от
бежанците е готов сам да поема разходите за квартира, тя я наема, за да не се притесняват собствениците.

И като в истинско семейство на първия етаж в Белодробна болница подготвят две стаи за инвалиди, които не
могат да се придвижват без колички. Ще им помагат всички - и възрастните, настанени в Центъра, и децата. "Така
ще пораснат социално отговорни", твърди Наталия и си спомня, че в 5., 6. и 7. клас в училището в Днепър им била
зачислена самотна баба, на която два пъти в седмицата чистели, пазарували и готвели. По същия начин сега тя се
грижи и за бежанците, останали без дом.

"Простата истина е, че заедно сме сила", казва Наталия Еллис.

С децата на Белодробна болница

Като в родината: Рисуване, тенис и пирожки с черница за децата

Колко са щастливи очите на децата, когато техните майки приготвят нещо, с което са свикнали у дома - пирожки,
кексчета, палачинки, компот и дори сладко. Гледаш ги и ти се плаче, споделя Наталия Еллис. И допълва, че
украинската кухня има особен вкус - на родината, въпреки че всички обитатели на Белодробна болница са
благодарни на Общината и фирмата за хубавата храна.

Майките правят пирожките и компота от черница, която дава плодове в парка на Белодробната. А продуктите -
брашно, мляко, масло и яйца, докарва на домакините Деян.

Наталия заедно с майките се грижи децата в Белодробна болница да не бъдат лишени от заниманията, подобни
на тези в Украйна отпреди войната. С интерес учат български и английски, рисуват, правят първите стъпки по шев



и кройка, харесват тенис, бадминтон, шах и всички игри, подарени от спонсори. Юлия, бъдеща художничка,
изографисва стените в детската стая. "Като я гледат, и другите деца искат да рисуват. Ние следваме принципа -
прави като мен, тоест, ние, възрастните, даваме пример на децата", обяснява Еллис. Тези дни решиха да купят
волейболна топка и да опънат мрежа в парка.

Наталия е убедена, че децата трябва да се научават да създават нещо със собствените ръце, за да им бъде по-
лесно в живота. Споделя, че целта й винаги била насочена към обучението на деца, а преди войната се е
занимавала и с подготовката на млади жени за раждане и кърмене на дете. "Като дула съм подготовила
индивидуално повече от 100 жени. Това е важно, защото младенец, дошъл правилно на бял свят, ще порасне
способен и ще допринесе за света нещо ново", вдъхновено разказва Еллис.

Счита, че всяка майка е задължена да гледа детето си 3-4 години, защото е много важно какви качества ще
заложиш в първите три години, и препоръчва да прочетат книгата на Ибука Масару "След три години вече е късно".

Радва се на 14-,15- и17-годишни доброволци, които идват да помагат в Белодробна болница. "Монтират мебели,
мият подове, изнасят боклук, копаят и чувстват, че са полезни. Това повишава тяхната самооценка", разсъждава
Наталия.

Гледа хиляди кактуси в градината си в Марково

Любимото хоби на Наталия са кактусите. Казва, че като стигнали до 100 000, спрели да ги броят. Счита, че
колекцията й е една най-големите в България и една от най-красивите в Европа. По кактусите я запалил дядо й.

"Дядо ми много обичаше растения и ме увлече с градинарството. Имахме две вили с големи дворове и там мина
детството ми. От 14-годишна възраст се стараех да помагам - плевях, поливах, разсаждах, и в един миг усетих, че е
голямо удоволствие да виждаш как расте дърво, храст или цвете", разказва Еллис.

Мечтае, че един ден с общи усилия ще възстановят Ботаническата градина в Пловдив, на която ще подари част от
кактусите. Според Наталия децата могат да ги гледат много по-лесно от другите растения, покрай тях си набавят
знания по латински и английски, защото си обменят опит с "колегите" от други държави. Придобиват и повече
увереност и самочувствие.

"Хобито силно обединяват хората. Мога да отида в каквато и да е държава и да живея при кактусите две седмици,
както и те при мен", обяснява Наталия Еллис. Приобщава към градинарството и бежанците, които започнаха да се
грижат за парка.

Ще купим маркуч и ще поливаме растенията, планира градинарката.

Шие, бродира, кара ски и тренира

Родителите на Наталия Елис - и двамата инженери, не били богати и научили дъщеря си на труд от малка.
Грижила се за братчета, научила се да бродира и да си шие дрехи, събирайки непотребни парченца от тъкани във
фабриката, където е работила майка й, заобичала и градинарството.

На 17 години започнала да работи като секретар, после като секретар-преводач, а на 19 г. открила собствена
фирма - представител на фармацевтична компания с 12 служители. Усвоила английски, украински, руски,
български, италиански.

През зимата кръстосва пистите на Пампорово и в Банско, тренира, за да поддържа тонуса и фигурата си, готви и
може да направи най-вкусното тирамису, което обича най-много от лакомствата.

Но веднага уточнява: "Без подкрепата на местната власт, на общинските предприятия, спонсорите и всички добри
българи с широки сърца, които и до днес ни помагат, нямаше да се справя. Помощта на хората вдъхновява и
зарежда с много сили и енергия".

Според Наталия това е уникален момент - Общината, доброволците, украинците и бизнесът обединиха усилията
си и този модел може да стане основата на социален проект - например за възстановяване на изоставени сгради.

Почетният консул на Украйна в Пловдив Димитър Георгиев също помага на бежанците

Вярвам, че Украйна ще оцелее, победата е близо

Войната е трагедия за три-четири поколения напред, защото ще има много загинали бащи и травмирани деца.
Когато свърши, веднага ще отидем в Украйна заедно с нашите психолози, за да помагаме на хората да се отърсят
от преживения кошмар, казва Наталия Еллис.

Спомня си, че бежанците, пристигнали в Пловдив след обстрела на техните градове и села в Украйна, в Деня на
Ботев - на 2 юни. "Когато включиха сирените, залягаха на пода. Първата реакция беше, че ще има бомбардировка.
Това е за цял живот и много трудно се лекува", коментира украинката.

"След 24 февруари аз вече не принадлежа на себе си. Разбирам до каква степен са травмирани моите
сънародници. Душите им са сякаш покрити с пепел, който трябва да се изчисти. Ние ще им помагаме. За щастие,



много държави подкрепят Украйна и аз се надявам, че победата е близо.

Не вярвам на твърденията, че хората в Русия не знаят и не разбират какво се случва. Те всичко знаят, но считат, че
каквото се върши, е правилно. През миналата есен на изложение разгледах щанда на Русия, посветен на
невротехнологиите и работата на главния мозък. В Русия знаят как може да се манипулира съзнанието и да се
зомбират хората. Всичко, което виждаме сега, е резултат на дългогодишната работа върху мозъка на човека.
Затова те тръгват с такава лекота да ни убиват. Но заедно с другите държави сме силни. Искрено вярвам, че
Украйна ще оцелее и ще върне своите територии", казва украинката.

Наталия, свикнала на дисциплина и работа, предупреждава, че готованци в Центъра не иска. Държи в общинската
сграда да се настаняват само тези сънародници, които искат да намерят работа, а докато я търсят - да помагат
"вкъщи". Тези дни очаква в голямото семейство от 50-те бежанци от Украйна да пристигне художничка с дъщеря си,
чийто дом в Харков бил напълно разрушен. "Много се притесняваше за кучето си. Каза, че не иска да го остави, и се
пошегува, че кучето може да работи като психолог", добродушно разправя Наталия. Без колебание се съгласила да
приеме "новодомците" заедно с четириногия приятел. Защото домашните любимци също имат нужда да лекуват
травмите си.

Необходимите за детската линейка 250 000 лв бяха събрани само за 4 месеца

Над половината от средствата за закупуване на детска линейка във Варна са осигурени благодарение на голямо
дарение от 130 хиляди лева. Това разкриха от сдружението "Аз вярвам и помагам", които организират
благотворителната кампания.

Благородният жест е дело на семейство Димови и Даниела Йорданова, посочиха от сдружението.

Необходимите за детската линейка 250 000 лв бяха събрани само за 4 месеца. В подкрепа на кампанията тази
пролет в морската столица бяха предадени рекордните 43 тона пластмасови капачки. Събират се и стотинки, а в
подкрепа на каузата се продава и бутилирана "Вода с кауза". Дарители също подпомагат с финансови средства
кампанията.

Поръчката и доставката на специализирания медициски автомобил ще отнеме някоко месеца.

Благотворителната кампания "Аз вярвам и помагам" е първата в България, която бе създадена през 2015 г. с цел
да се събират капачки за рециклиране, а със събраните средства да се закупуват медицински апаратури в помощ
на недоносените бебета в отделенията по неонатология. Така за 7 години бяха закупени и дарени 22 медицински
апаратури.

О. з. полковник Петров дари от името на проф. д-р Иван Гаврилов портрет на Васил Левски. Картината получи
началника на НВУ "Васил Левски" бригаден генерал Иван Маламов. Портретът е правен специално за Военния
университет и негов автор е художникът Цветан Дочев.

Освен мащабната картина, о.з. полковник Петров предаде на бригаден генерал Маламов и две книги. Едната е
"Капитан Камен Луков – музикален диригент и велик българин" от Славко Григоров, а другата – "Отечествознание
за четвърто отделение" на А. Монеджикова. Първото издание на книгата е от 1941 г. с одобрението на
Министерството на народното просвещение.

Това е поредното дарение, което началникът на клиника по гръдна хирургия – УСБАЛ по онкология проф. д-р Иван
Гаврилов прави на Националния военен университет. Преди година той дойде лично, за да връчи на бригаден
генерал Маламов три изключително ценни карти на България, три портрета на български генерали, икона "Св.
Георги с жития" и много книги. Той е дарявал литература на университетската библиотека, портрети и икони.

КАМПАНИИ - (БРОЙ НОВИНИ: 9)

Заглавие: Семейство дари 130 хиляди лева за детска линейка
Дата: 04.07.2022 14:33
Медия: Дарик

Заглавие: Именит хирург с поредно дарение за НВУ "Васил Левски"
Дата: 08.07.2022 08:05
Медия: Радио Велико Търново

https://darik.bg/semeistvo-dari-130-hiladi-leva-za-detska-lineika
http://radiovelikotarnovo.com/%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82-%D1%85%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%80%D0%B3-%D1%81-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B7%D0%B0-%D0%BD%D0%B2%D1%83/


КАМПАНИИ - (БРОЙ НОВИНИ: 9)

Девет стаи в детското отделение на областната болница във Велико Търново са ремонтирани след младежката
инициатива "За малките герои".

Ремонтираната площ във великотърновската педиатрия е близо 600 квадратни метра след кампанията на
младежите от "Ротаракт клуб". Чрез различни благотворителни инициативи младежите събраха 10 600 лева за
ремонтите.

Откликнаха над 300 човека, посочи Мариела Хаджирадева от Ротаракт – Велико Търново.

"Припознаха нашите цели и заедно успяхме да реализираме нашата обща кауза. На годишна база около две
хиляди деца преминават и аз съм щастлива, че подобрихме условията им."

Началникът на детското отделение д-р Валентин Точков изрази надежда, че подобни инициативи ще увлекат и
други неправителствени организации в дух на съпричастност към болните деца.

Дарителска кампания за набиране на средства за бюст - паметник на Адил Джуров стартира НЧ "Родопска искра
1880" в Чепеларе, съобщи председателят му Ангел Николов.

Адил Джуров е един от видните чепеларски будители, който играе ключова роля в много благоустройствени,
административни, учебни и културно-просветни мероприятия в Чепеларе в периода 1890 г. - 1920 г. Той убеждава
населението да участва в строежа на читалището и намира средства за построяването му, а самият той дарява
собствен имот от 500 дка на чепеларското училищно настоятелство.

" Настоятелството на читалището реши, предвид благородните дела на родопския деятел, който по величие се
нарежда до Васил Дечев, че заслужава да бъде увековечен с бюст-паметник, който да остане за поколенията след
нас. Сумата, нужна за осъществяването на това дело е 12 000 лв. Смятаме, че това е най-малкото което можем да
направим за Адил Джуров. НЧ "Родопска искра 1880" се доверява на доказаният творчески колектив Весела
Стаменова (художник) и Павел Василев (скулптор) чиито творби са всепризнати, а една от тях е и бюст-паметника
на Васил Гаджуров, поставен в градската градина на град Чепеларе", се казва в призива на Николов.

Даренията могат да бъдат извършвани по банков път и в брой в читалището. На всеки дарител ще се издава
квитанция, заяви Николов.

ПО БАНКОВ ПЪТ
Сметка IBAN: BG38STSA93000005297352
Банков код BIC: STSABGSF
Титуляр: НЧ "РОДОПСКА ИСКРА" 1880
Банка: Банка ДСК
Основание: Дарение за бюст паметник

По повод Международния ден без найлонови торбички 3 юли, казанлъшкото сдружение "Младежки център за
развитие (МЦР) Взаимопомощ" организира почистване на язовир "Копринка". Това съобщи за БТА председателят
на организацията инж. Мария Славова.

Инициативата е част от програмата на "Еко фестивал Казанлък", който МЦР "Взаимопомощ" организира вече за

Заглавие: "За малките герои" ремонтира 9 стаи в детското отделение на болница
Дата: 02.07.2022 17:36
Медия: Novini.site

Заглавие: Дарителска кампания за бюст-паметник на будител стартира в Чепеларе
Дата: 03.07.2022 11:24
Медия: Dimitrovgrad.bgvesti.NET

Заглавие: Доброволци събраха над 70 чувала с отпадъци при почистване на язовир "Копринка"
Дата: 04.07.2022 10:19
Медия: Българска телеграфна агенция

https://novini.site/za-malkite-geroi-remontira-9-stai-v-detskoto-otdelenie-na-bolnitsa/
https://www.dimitrovgrad.bgvesti.net/news/544666/daritelska-kampaniya-za-byust-pametnik-na-buditel-startira-v-chepelare
https://www.bta.bg/bg/news/bulgaria/291608-dobrovoltsi-sabraha-nad-70-chuvala-s-otpadatsi-pri-pochistvane-na-yazovir-kopri


12-та година. В нея се включиха доброволците по проект "По-зелена Европа" на програма "Европейски корпус за
солидарност" и младежи от сдружението, граждани, както и служители в местния офис на куриерска фирма "Еконт
Експрес". Те помогнаха със събирането и пренасянето на чувалите с отпадъци от местностите Малка и Голяма
Гюрля до контейнерите, откъдето те ще бъдат извозени до претоварната станция на общината, обясни Славова.

"Всеки, който събра и донесе един чувал или повече отпадъци на сборния пункт, получи стъклена бутилка за
многократна употреба", обясни Мария Славова. В почистването се включиха над 50 души - около 35 жители на
общината и 20 души от екипа на международните доброволци. Събрани бяха над 70 чувала с отпадъци, посочи тя.

"Еко фестивал Казанлък" се организира с цел популяризиране на екологосъобразния начин на живот и включва
редица дейности с тази насоченост, напомни Славова.

/ВД/

Да подадем ръка на Георги в борбата му с коварна болест, отправя призив семейството. На 30 юли ще се проведе
благотворителен концерт с участието на Балкан Фолк Фест, в Зала 1 на Фестивален и конгресен център във Варна.
Входът за събитието е свободен, но всеки може даде своя малък принос в битката за оздравяване на детето, като
за целта ще бъдат поставени благотворителни кутии, открита е и банкова сметка.

5-годишният Гошко е диагностициран с болест на Хиршпрунг. Детето се нуждае от две операции в Турция, а сумата
само за първата е 15 000 евро. Лечението е непосилно за семейството, надеждите са добри хора да помогнат
Гошко да има нормално и щастливо детство.

Продължава набирането на средства за лечението на Росица Чолакова от В. Търново, която се бори с автоимунен
енцефалит. Младата жена е майка на две деца, а животът ѝ се преобръща през 2020 г. Оттогава Росица е
прикована на легло и напълно зависима от чужда помощ. За набирането на средства за изясняване на
състоянието ѝ стартира дарителска кампания.
"Диагностичният план, изготвен за Роси, премина. Извършиха се множество кръвни тестове, образни изследвания
и специализирани прегледи. Диагнозата, поставена в България, се потвърди категорично. Медицинският екип на
турската болница назначи на Роси медикаментозно лечение. Оказа се, че назначеното лечение даде резултати
бързо след започване на приема. За съжаление, последствията от прекарания енцефалит не са напълно
обратими, но все още има възможност мускулният тонус и контрактурите да бъдат облекчени, което да спомогне
за по-пълноценен живот", пише Лидия Стойкова, близка на семейството.
Поставени са и инжекции с ботулинов токсин, чиято цел е да повлияят повишения мускулен тонус и рефлекторно
да релаксират ставите, за да бъде възможна работата с рехабилитатор. Методиката не сработва при всеки и за
съжаление при Роси има минимален резултат. Към момента назначената медикаментозна терапия оказва най-
благоприятно въздействие върху общото ѝ състояние. Терапията трябва да продължи завинаги, а приложението
на медикаментите има своите странични ефекти. За това, вариант за доставяне на поддържаща терапия за Роси,
е поставяне на баклофенова помпа, посочва Лидия Стойкова. Операцията е сложна и представлява
имплантиране на тръбичка в черепната кутия, която е свързана с помпа, излизаща от стомаха. През тази система
директно се провежда медикаментът към структурите на главния и гръбначния мозък. Стойността на операцията
е около 15 000 долара.
Поради положителния отговор на Росица към назначеното медикаментозно лечение лекарите и семейството са
обнадеждени, че с негова помощ ще може да живее малко по-пълноценен живот от този в момента и да се чувства
по-добре. В случай, че отговорът на организма към терапията продължава да е добър, в лечението ще бъде
възможно да се включи и по-активна работа с рехабилитатор.
Семейството на Росица благодари на всички, помогнали за изпълването на диагностичния план. Сега отново се
нуждаят от подкрепа за набиране на необходимите средства за предложената операция, която ще даде
възможност на Росица да приема лечението си до живот, без да се бори със страничните ефекти от
медикаментите. Всеки, който иска да подкрепи семейството, може да го направи чрез дарение на разкритата
банкова сметка:

Заглавие: Да подадем ръка на малкия Георги!
Дата: 04.07.2022 14:16
Медия: Радио Варна

Заглавие: Продължава набирането на средства за лечението на майка на две деца
Дата: 06.07.2022 12:11
Медия: Янтра днес

https://bnr.bg/varna/post/101671702/da-podadem-raka-na-malkia-georgi
https://www.dnesbg.com/obshtestvo/prodalzhava-nabiraneto-na-sredstva-za-letchenieto-na-mayka-na-dve-detsa.html


Пощенска банка (юридическо име Юробанк България АД)
Сметка в лева:
BG83 BPBI 8170 4026 5615 01
BIC: BPBIBGSF
Титуляр: Росица Василева Чолакова

Бургас. Само за ден приятели и диализният център "НефроЛайф" събраха сумата, необходима за болен
бургазлия със спешна нужда от операция.
Бургазлията Ибрям Тахир, който от години страда от последна, крайна фаза на бъбречна недостатъчност, има
нужда от спешна операция. Поради множество хеморагични кисти в корема, които биха могли да се спукат във
всеки един момент и да причинят кръвоизливи и смърт, състоянието на Ибрям е спешно и живото застрашаващо.
След многократни консултации с различни специалисти, единствен проф. Калоян Давидов от София се ангажира
със случая и е готов да поеме риска да извърши тази изключително сложна, сериозна и голяма по обем операция.
Ибрям е женен, има една дъщеря ученичка. Въпреки 100% ТЕЛК и изключително усложненото си здравословно
състояние, той се е опитвал през годините да работи на различни места, но здравословното му състояние прави
това практически невъзможно. Единствено съпругата му работи, за да може най-вече дъщеря им да продължава
да учи. Заради тежкото финансово състояние на семейството, сумата от около 2 хиляди лева е непосилна за тях.
Именно в тази връзка Ибрям и неговите близки се свързаха с Асоциацията за подкрепа на диализно болни
пациенти, за да им съдейства и чрез дарителска кампания да бъдат събрани средствата необходими за
операцията.
Само за ден, още преди да бъде обявена публично кампанията, сумата е събрана. След като негови близки и
колеги са събрали малка част от средствата, останалата сума ще бъде покрита от неговия диализен център
"НефроЛайф".
Само след един разговор на Асоциацията с тях за финансовото затруднение на Ибрям, мениджмънта на центъра
взе решение да помогне на пациента и по най-бързия начин да се върви към операция, която да спаси и подобри
живота му.
Вече е започнала координацията между административния мениджър на ДЦ "НефроЛайф" Бургас и проф.
Давидов, който ще извърши операцията само след няколко дни.

- Каквото и да правиш, трябва да влагаш в него цялата си енергия, любов и отдаденост

- Грижата за природата е ежедневно усилие и малките стъпки са от ключово значение

Тя е член на Управителния съвет и изпълнителен директор на Инвестбанк. Присъединява се към екипа на
банката през месец февруари 2020 г., оглавявайки дирекция "Продажби и координация на клонова мрежа". От
месец юли на същата година е член на Управителния съвет и изпълнителен директор. Професионалното си
развитие стартира като банков счетоводител, а впоследствие е заемала длъжностите регионален директор за гр.
София в Експресбанк АД и регионален мениджър за регион София-изток в "Юробанк България" АД. Магистър по
счетоводство и контрол, притежава и допълнителни квалификации, сред които и диплома от Harvard Business
Publishing.

Интервюто на Мая Станчева е част от специалното издание на "24 часа" и MILA.bg "Жените – Умен свят", посветено
на дамите с визионерски нюх. След изключителния успех на първото подобно издание - "Жените, които променят",
екипът ни надгради своето търсене на успели личности и събра в 200 луксозни страници визията за утрешния ден
на едни от най-проспериращите и вълнуващи българки. Прочетете ги.

- Опишете своята първа детска мечта за живота, който си представяхте пред вас?

- Беше свързана с любовта ми към класическата музика. И до ден днешен за мен цигулката е един от най-
красивите инструменти. Пътят към нейното изучаване е дълъг процес и е необходимо много търпение,

Заглавие: Само за ден приятели и диализният център "НефроЛайф" събраха сумата, необходима за болен
бургазлия със спешна нужда от операция
Дата: 06.07.2022 20:29
Медия: Фокус

Заглавие: Мая Станчева: Ако ги няма хората, на които да се довериш, и най-брилянтната идея е само лист
хартия
Дата: 07.07.2022 07:01
Медия: 24 Часа

http://www.focus-news.net/news/2022/07/06/2953828/samo-za-den-priyateli-i-dializniyat-tsentar-nefrolayf-sabraha-sumata-neobhodima-za-bolen-burgazliya-sas-speshna-nuzhda-ot-operatsiya.html
https://www.24chasa.bg/biznes/article/11963076


дисциплина и ентусиазъм, за да стане човек виртуоз и да се слее със звука от струните. Мой преподавател беше
госпожа Спирова – една от най-изтъкнатите учителки по цигулка. С много внимание, съобразено с възможностите
ми, тя ми показа първите стъпки при свиренето с този инструмент. Мечтаех за успеха и голямата сцена, но поех по
много различен път. Това, което запазих обаче от онези първи детски копнежи, е чувството, че каквото и да
правиш, трябва да влагаш в него цялата си енергия, любов и отдаденост.

- Кои са най-важните крачки от живота на една жена, за да се превърне в успял човек. Вашите какви бяха?

- За мен успял човек е този, които е удовлетворен от нещата, които прави. Аз се чувствам напълно удовлетворена
от резултатите, които постигам. Първите крачки винаги са свързани с добро образование, след това с надграждане
с допълнителни квалификации. Екипен играч съм и винаги влагам емоция и ентусиазъм при нововъзникващи
предизвикателства. Децата ми са важна част от моя живот, благодарна съм им, че са винаги с мен и до мен.

- Иновациите, които правите в бизнеса, за да сте с крачка напред?

- За да сме максимално полезни на своите клиенти, екипът на "Инвестбанк" АД разработи дигитализирани
банкови услуги и продукти, спестяващи време и средства. Дигиталните ни канали за дистанционни продажби стават
все по-достъпни и предпочитани от клиентите. Приоритет на банката е предоставянето на лесно банкиране с
висока добавена стойност съгласно съвременните изисквания на клиентите.

- Как променяте средата, в която работите и живеете?

- Добрият пример е първата стъпка към по-голяма промяна. Затова заедно с колегите в "Инвестбанк" АД винаги
заставаме зад устойчиви каузи с добавена стойност за обществото. Банката бе генерален спонсор на конкурса за
чиста и обективна журналистика WEB report, защото вярваме, че повече от всякога обществото има нужда от
обективна и безпристрастна информация, без фалшиви новини. Едновременно с това организирахме и мащабна
дарителска кампания в помощ на бежанците от Украйна.

- Имате ли класация на важните качества, които отличават лидера и визионера? Ако да, кои са на първите три или
пет места?

- Да си лидер, означава да притежаваш съвкупност от умения и качества. Част от тях ги имаш по природа, друга
част се придобиват чрез опит. Основното качество за мен е умението да мотивираш и вдъхновяваш хората, с които
работиш. Индивидуалният подход и различните форми на комуникация са от съществено значение. Друго качество
е правилното дефиниране на цели и задачи, ясно и точно делегиране на правомощия на екипа и последващ текущ
контрол върху изпълнението. Важно е екипът да усеща подкрепата и да знае, че може да разчитат на пълна
подкрепа при всякакви затруднения.

- Конкурентът – стимул или незначителен детайл? Как побеждавате?

- Конкуренцията е това, което ни прави по-силни. Мотивацията винаги да предложиш най-доброто на своите
клиенти се засилва, когато знаеш, че твоите съперници също работят ежедневно с тази нагласа. Конкуренцията се
преборва с иновативни и конкурентни продукти.

- Днес всички говорят и се опитват да надграждат "зелената идея" – как изглежда тя през очите ви като визионер,
бизнесмен, родител?

- Зелената идея не е имагинерно понятие. Грижата за природата е ежедневно усилие и малките стъпки са от
ключово значение. Като модерна банка, работеща с отношение към опазването на околната среда, в "Инвестбанк"
АД намалихме значително използването на хартия във всички наши офиси. Дигитализацията на повечето ни
процеси и услуги също е една голяма стъпка в тази посока. Отделно подпомагаме проекти, свързани със зелените
идеи.

- Какви възможности дава дигитализацията на вашия бизнес и на икономиката като цяло?

- Предлагайки повече предимства и удобства както за клиентите физически лица, така и за корпоративните,
дигиталните процеси спестяват време, което в днешния свят е от ключово значение за всеки един бизнес. В
последните две години "Инвестбанк" АД ускори значително темповете си на развитие в тази посока.

Радваме се, че нашите клиенти оценяват предимствата на дигиталните канали и продукти, които са част от
портфолиото ни, доверяват се на бързината и сигурността, с която се случват всички процеси. Услугите на
"Инвестбанк" АД са на разположение на клиентите 24/7 и не спираме да инвестираме в посока все по-гъвкаво и
дистанционно обслужване на банковите продукти, които предлагаме.

- Как предпочитате да общувате – социални мрежи, мобилни телефони, писма или личен разговор?

- Личните срещи са голяма част от работното ми ежедневие.

Предпочитам контакта лице в лице, затова и до днес физически посещавам клоновете в цялата страна. Само по
този начин един ръководител би имал обективна преценка за случващото се в поверената му институция. Всеки
служител знае, че винаги би могъл да ме потърси в кабинета независимо по каква причина.



Смятам, че директното общуване с хората е това, което ни помага да изградим устойчиви взаимоотношения и е в
основата на добрия екип.

- По какво разбирате, че една идея или проект ще донесе успех?

- Най-вече по екипа, който стои зад нея. За толкова години в банковия сектор се научих, че най-важното е да имаш
добър екип, на който можеш да разчиташ. Ако ги няма хората, на които да се довериш, и най-брилянтната идея
или проект би могъл да си остане само лист хартия.

Може да намерите"Жените – Умен свят" на местата за продажба на списания в цялата страна.

Kаузата "Да помогнем на Катерина " вече има страница в платформата за дарения на DMS, съобщиха от община
Елин Пелин.

DMS кампания: https://dmsbg.com/24066/da-pomognem-na-katerina/

Може да я подкрепите бързо и лесно с SMS, изпратен на кратък номер 17 777 с текст DMS KATI.

"Кати още няма две годинки. Злокачествен тумор в гръдния кош напада кръвоносните съдове около сърцето ѝ.
Детето минава през две операции и множество серии химиотерапия. Спешно се нуждае от скъпоструваща
химиотерапия и имунотерапия, за да пребори болестта."

На този етап кампанията "Да помогнем на Катерина" е набрала приблизително 150 000 лв.

Необходими са още 350 000 лв. Да помогнем на Кати да пребори рака!

Както писахме, събират се средства за лечението на малката Катя.

Инициативата е община Елин Пелин, която се обърна към обществото с призив за дарение за лечението на
Катерина Валериева Иванова от гр. Елин Пелин, която е само на 1 година и 10 месеца.

През май 2021 г. детето е диагностицирано със злокачествен тумор - невробластом в гръдния кош, който успява да
обхване всички кръвоносни съдове около сърцето, пише "Актуално.

През юни 2021 г. на детето е направена изключително сложна операция в "Пирогов" за отстраняването на тумора.
При контролно изследване ЯМР след операцията се установява, че е останало изключително малко парче от
тумора, а на втория месец при последващ PET скенер се вижда, че туморът е нараснал със същите размери, както
преди операцията.

При направени 7 курса химиотерапия в София, няма никакъв ефект върху невробластома. Родителите са
насочени от онколога към втора операция на детето за премахване на тумора, но такава е отказана от
българските лекари, тъй като това е изключително рисковано и животозастрашаващо. Хирургът насочва
семейството към лечение в чужбина, а онкологът - към операция в чужбина.

И така от месец март 2022 г. до момента родителите все още нямат предложено лечение в чужбина от здравната
каса. След като е отказана операция в София и разбрират колко време отнема съдействието на здравната каса,
родителите намират специалист в Турция и от март 2022 г. насам Кати се лекува в болница в Истанбул.

До момента са направени 4 курса химиотерапия, частична операция, при която беше махната много малка част,
множество изследвания и биопсия. Всичко това родителите успяват да платят с лични средства, помощ от
семейството им и приятели. За следващото лечение на Кати има оферта, която включва химиотерапия и
имунотерапия за 6 курса на стойност 250 000 евро. Тази сума е непосилна за младото семейство.

Родителите се обръщат с апел за помощ и молят от сърце всички Вас, да помогнете Кати да оздравее! Всички
близки на детето вярват и се молят Кати да оздравее, но за това е нужна Вашата подкрепа! Всяка помощ е
изключително ценна за тях!

Тъй като детето се лекува вече в болницата в Истанбул, а родителите са при него в Турция, те нямат
възможност в момента да открият дарителска сметка, затова събират необходимата помощ по сметката
на майката.

Банкова сметка на майката:

Заглавие: Kаузата за Кати от Елин Пелин вече има страница в платформата за дарения на DMS
Дата: 08.07.2022 13:03
Медия: Petel.bg

https://petel.bg/Kauzata-za-Kati-ot-Elin-Pelin-veche-ima-stranitsa-v-platformata-za-dareniya-na-DMS__451337
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Юробанк България ЕАД

Силвия Андреева Стефанова

PayPal: silveto_0000@abv.bg

Родителите благодарят искрено на всички, които помагат на малката Кати! ❤

ВАЖНО! От 6 юли (сряда) ще има стъклени кутии за дарения в Центъра за административно обслужване в
Община Елин Пелин и магазините "ВАНЕЛИ" и "ЕКО маркет" в гр. Елин Пелин.

Още за каузата виж тук https://www.facebook.com/groups/411998220690773

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите.
Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Днес е откриването на традиционния фест "Джаз под звездите на Деветашкото плато". Той ще трае 3 дни, 8-10 юли.
Под надслова "За онези, за които няма "не може", празникът е посветен на Деветашкото плато, на джаза,
природата и българското село, отбелязват организаторите от Сдружение "Деветашко плато".
www.devetakiplateau.org

Събитието се провежда ежегодно в разгара на лятото на поляната между селата Кърпачево и Горско Сливово, в
непосредствена близост до пещерата "Гарваница".

В първата вечер гостуват талантливи студенти от България и Холандия - Неделчо Нинов - тромбон, Марина
Михайлова - тенор-саксофон, Ралица Тонева - алт-саксофон, Вилизар Гичев - китара и Теодор Тошков - барабани.
Към тях под звездите ще се присъединят и двама специални гости - Христо Минчев - контрабас и Петър Терзиев -
вокал. Те ще представят джаз-стандарти, подбрани хард-боп теми и щипка боса-нова.

Основната вечер - събота, 09.07., ще започне с традиционното вече диксиленд шествие от входа на пещерата
Гарваница с тромпетите на Венци Благоев и Георги Агатов, с кларинета на Невилиян Гемижев и саксофона на
Димитър Льолев, с Димитър Благоев - китара, Красимир Стоянов - туба и още много изненади. В основния концерт
участват изключителният изпълнител, композитор и автор на аранжименти, пианистът Милен Кукошаров, заедно с
вокалиста Росен Кукошаров, етно-привкус ще придадат Гергана Димитрова и Костадин Генчев, а специално
включване с джазиран фолклорен репертоар ще имаме и от местното читалище в село Горско Сливово. Вокалите
на Весела Морова и Петър Терзиев ще оцветят още повече музикалната картина, Станислав Арабаджиев и проф.
Владимир Радулов ще се надсвирват на пианото, Мишо Иванов ще владее незаменимия контрабас, а на ударните
ще имаме не един, а трима - Стефан Горанов, Невена Григорова и младият Теодор Тошков. Целият концерт
протича като един голям джем-сешън с неочаквани формати и съзвездия.

Неделната сутрин е за най-малките и техните родители. На 10-и юли заедно с фондация Джазтет ще има детското
матине "Джаз за деца".

Събитието е некомерсиално, в защита на една смислена обществена кауза и поради това е с вход свободен.
Средства идват от различни източници: Фондация "Америка за България", общините Летница, Ловеч и Севлиево,
частни компании и множество индивидуални дарения, за което организаторите благодарят, съобщават от
пресцентъра на Ловешката община.

От 2015 година досега са гостували Йълдъз Ибрахимова, Милица Гладнишка, Хилда Казасян, Камелия Тодорова,
Антони Дончев, проф. Владимир Радулов, Христо Йоцов, Димитър Семов, Живко Петров, Недялко Недялков и
много други, а музикален директор е джаз-тромпетистът Венцислав Благоев.

ЗАСТЪПНИЧЕСТВО И ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО -
(БРОЙ НОВИНИ: 2)

Заглавие: Започва тридневният фест "Джаз под звездите на Деветашкото плато"
Дата: 08.07.2022 12:34
Медия: Нюз Глас Ловеч

Заглавие: Фондация "Карин дом", организира в София кръгла маса: "Адресиране на препоръки за промяна на
политики за приобщаващо образование"
Дата: 04.07.2022 07:48

https://www.newsglas.com/zapochva-tridnevniyat-fest-dzhaz-pod-zvezdite-na-devetashkoto-plato
http://www.focus-news.net/news/2022/07/04/2953351/fondatsiya-karin-dom-organizira-v-sofiya-kragla-masa-adresirane-na-preporaki-za-promyana-na-politiki-za-priobshtavashto-obrazovanie.html


София. Една от първите граждански организации в България, Фондация "Карин дом", организира кръгла маса:
"Адресиране на препоръки за промяна на политики за приобщаващо образование", съобщиха от фондацията. 
Дългогодишният опит на Карин дом е в областта на терапията и рехабилитацията, ранна интервенция и
интеграция на деца със специални нужди. В подкрепа на приобщаващото образование, Карин дом провежда и
специализирани обучения за специалисти, родители и организации в сферата на работа с деца, работи в посока
промяна на нагласи и застъпничество.
Около кръглата маса и в името на децата, ще се срещнат и обединят усилията си институции, специалисти,
родители и граждански организации. В срещата ще се включат представители на Карин дом с конкретни
предложения и препоръки в подкрепа на образованието на децата със специални нужди.
В дискусията ще се включат представители на: МТСП (Министерство на труда и социалната политика), РЦПППО-
София (Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование), ЦСОП "Едуард Сеген"-
София (Център за специална образователна подкрепа "Едуард Сеген"), представител на Нов Български
Университет и консултант по РДИ (Ранна детска интервенция) на УНИЦЕФ, Асоциация Родители, Национална
мрежа за децата, Софийски Университет, Фонд Активни граждани, Детска Градина "Иглика", гр. Варна, родители
на деца със специални нужди. Специална покана е отправена към Министерство на Образованието на Науката. 
Форумът е част от инициативите и дългогодишните усилия на Карин дом за промяна на политиките за деца със
специални нужди в България и застъпничество за техните права за достъп до образование.
Форумът ще открие: Борислава Черкезова, изпълнителен директор на Фондация Карин дом, с презентации ще се
включат представителите на Карин дом: Николета Йончева, д-р по логопедия, Женислава Сапунджиева, директор
"Услуги за деца и семейства", Бистра Бончева, административен директор на Фондация Карин дом и социален
работник.
Карин дом е гражданска организация, основана преди 26г. от потомствения дипломат и филантроп Иван Станчов.
Още от своето основаване, Карин дом има качествено нов подход към децата със специални нужди и техните
семейства. През 1996г. първите деца постъпват в центъра, а част от родителите по-късно създават първите
родителски организации във Варна. 
В момента Карин дом посреща повече от 300 деца годишно от цялата страна, на които предоставя професионална
терапия с логопед, психолог, физиотерапевт и др. Освен че подкрепя децата и техните семейства чрез терапия и
социални услуги, Карин дом се стреми и към промени в политиките за деца на национално ниво, промяна на
нагласите и приобщаващите практики за децата със специални потребности у нас. 
На срещата Карин дом ще сподели и успешни практики от приобщаващото образование и политики на Исландия и
тяхното законодателство. Ще предложи конкретни препоръки и стъпки за промяна на база опита и консултации с
различни организации, работещи с деца, родители и специалисти в сферата.

Промените в закона за ДДС, които премахват пречките при даряването на храни, вече са обнародвани в
"Държавен вестник", обяви на брифинг в парламента Мартин Димитров, депутат от "Демократична България" и
председател на икономическата комисия в Народното събрание.

Махнахме маркирането, което спираше даренията, то се заменя с електронно проследяване, увеличихме прага от
половин на един процент от оборота на фирмите - това са мерките, които ще помогнат храните да не се
унищожават, а даряват, разясни Димитров. Това, по думите му, може да бъде изключително важна политика за
подпомагане на хората в нужда у нас.

Пречките са отстранени, проблемите са решени, нека повече да не се унищожават храни, които са все още в срок
на годност, поемете вашата отговорност, обърна се председателят на икономическата комисия към българския
бизнес, търговците и търговските вериги.

Колегата му Георги Ганев отбеляза, че с обнародването на промените става по-евтино да се даряват храни,
защото по-рано се е изисквало да се маркира всяка една единица, че не е за продажба и това е оскъпявало
дарението. Сега тези разходи стават много по-ниски, дори по-ниски от разходите за унищожаване на храни,
подчерта той.

/РЗ/

Дата: 04.07.2022 07:48
Медия: Фокус

Заглавие: Премахнати са всички законови пречки за даряване на храни, нека не се унищожават храни в срок на
годност, обърна се Мартин Димитров към търговските вериги
Дата: 07.07.2022 12:27
Медия: Българска телеграфна агенция

https://www.bta.bg/bg/news/bulgaria/293607-premahnati-sa-vsichki-zakonovi-prechki-za-daryavane-na-hrani-neka-ne-se-unishto
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