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

ЧЛЕНОВЕ НА БДФ - (БРОЙ НОВИНИ: 12)

Фондация "Работилница за граждански инициативи" стартира кампания в подкрепа на гражданските
организации в страната. Инициатива "Ние виждаме, за да разбираш ТИ" цели да повиши доверието на хората към
НПО сектора, да информира гражданите кои са онези организации, които защитават техните права и как
осигуряват по-добра среда за комуникация между държавата и хората. Официален медиен партньор на
кампанията е Информационен портал за НПО в България. 
Научете повече в сайта на инициативата: https://civilsector.net 

Бургас. Фондация "Нана Гладуиш - Една от 8" ще посети Бургас със своята програма "Сърдечни приятелки", за да
подкрепи дамите с диагноза рак на гърдата от нашия град и областта. Канят се жените с диагнозата да се
възползват от напълно безплатната подкрепа, която ще им предостави екипът на "Една от 8".
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.
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.

Безплатна прожекция на италианския филм "Наопаки" (Upside Down, 2021) на режисьора Лука Торнаторе ще има
на 13 юли в зала "Люмиер" на НДК, съобщават организаторите от фондацията "Светът на Мария".

Филмът пресъздава историята на момче със синдром на Даун, което става успешен ММА борец и преобръща
стереотипа за себе си. Историята е по действителния случай на спортист, който през 2018 г. реализира поредица
от победи.

Прожекцията е част от поредицата "Филми за достоен живот" в подкрепа на каузата за приобщаване на хората с

Заглавие: ФРГИ провежда кампания в подкрепа на неправителствените организации у нас
Дата: 08.07.2022 23:55
Медия: Информационен портал за неправителствените организации

Заглавие: На 11-ти юли в Бургас идва програма в подкрепа на жените с диагноза рак на гърдата
Дата: 09.07.2022 08:17
Медия: Фокус

Заглавие: Италианският филм "Наопаки" ще има безплатна прожекция като част от поредицата "Филми за
достоен живот"
Дата: 11.07.2022 11:59
Медия: Българска телеграфна агенция
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http://www.focus-news.net/news/2022/07/09/2954161/na-11-ti-yuli-v-burgas-idva-programa-v-podkrepa-na-zhenite-s-diagnoza-rak-na-gardata.html
https://www.bta.bg/bg/news/lik/295229-italianskiyat-film-naopaki-shte-ima-bezplatna-prozhektsiya-kato-chast-ot-pored


със синдром на Даун под патронажа на Георги Георгиев, председател на Столичния общински съвет.

"Целта на поредицата е да предизвика обществения интерес по темата за способности на хората със синдром на
Даун, да провокира наложените стереотипите и да подпомогне формирането на положителна нагласа и
приемане, както на хората със синдром на Даун, така и на останалите хора със интелектуални затруднения",
разказват от "Светът на Мария".

Самата прожекция е специално адаптирана за зрители, които се затрудняват в четенето на субтитри, като са
осигурени дублаж и индивидуални приемници със слушалки.

"След филма ще поздравим младежите от Спортната федерация по адаптирана физическа активност и
спортистите със синдром на Даун, които се изявиха на Световното първенство за атлети със синдром на Даун в
Чехия тази година - Радена Ангелова, Емилиан Костадинов, Александър Асенов, Боян Вандов, Александър
Александров", допълват органиаторите.

/ДД/

Д-р Силвия Христова е експерт по клинични изпитвания във фармацевтична компания. Тя е носител на
съвместната награда на фондация "Еврика" и на Съюза на учените в България за отличната ѝ защита на
дисертационен труд на тема "Тавтометрията като елементарен механизъм за пренос на сигнал при молекулните
устройства".

Преди това Силвия Христова се дипломира с отличен успех като бакалавър по химия и получава златен медал за
отлично завършена магистърска степен по "Съвременни методи за синтез и анализ на органични съединения"
през 2016 година във Факултета по химия и фармация на СУ "Св. Климент Охридски". Резултатите от
изследванията ѝ са представени на 17 научни форума, тя е участник в 8 научни проекта с международно участие.
Съавтор е в общо 15 научни публикации по дисертацията ѝ и извън нея.

Силвия прави впечатление на човек, изпълнен с любопитство, може би заради това признава, че когато не работи,
обича много да пътува и всичко ѝ е интересно, обича в свободното си време да готви и да експериментира. Шегува
се, че експериментът в кухнята прилича на работа в научна лаборатория.

Представяме д-р Силвия Христова заедно с нейния научен ръководител проф. дхн Людмил Антонов.

Снимка – фондация "Еврика" 

На 13 юли от 18.00 часа в зала "Люмиер" на НДК фондация "Светът на Мария" организира безплатна прожекция
на италианския филм "Наопаки" ("Upside Down"), 2021 г. на реж. Лука Торнаторе. Линк за събитието във Фейсбук.

Филмът пресъздава историята на момче със Синдром на Даун, което става успешен ММА борец и преобръща
стереотипа за себе си. Историята е по действителния случай на ММА борец със Синдром на Даун, който през 2018
г. реализира поредица от победи.

Прожекцията е част от поредицата "Филми за достоен живот" в подкрепа на каузата за приобщаване на хората с
със Синдром на Даун под патронажа на г-н Георги Георгиев, председател на Столичен общински съвет.
Прожекцията се реализира с финансовата подкрепа на Столична община.

Целта на поредицата е да предизвика обществения интерес по темата за способности на хората със Синдром на
Даун, да провокира наложените стереотипите и да подпомогне формирането на положителна нагласа и приемане
както на хората със Синдром на Даун, така на останалите хора със интелектуални затруднения.

Самата прожекция е специално адаптирана за зрители, които се затрудняват в четенето на субтитри, като са
осигурени дублаж и индивидуални приемници със слушалки.

След филма ще поздравим младежите от Спортната федерация по адаптирана физическа активност и

Заглавие: Еврика! Успешни българи: Силвия Христова
Дата: 11.07.2022 17:15
Медия: Българско национално радио

Заглавие: Филмът "Наопаки"за човек с Даун ще се прожектира в кино Люмиер
Дата: 11.07.2022 21:38
Медия: Marginalia

https://bnr.bg/post/101674925
https://www.marginalia.bg/novini/filmat-za-chovek-s-daun-naopaki-italiya-2021-shte-se-prozhektira-v-kino-lyumier/


спортистите със синдром на Даун, които се изявиха на Световното първенство за атлети със синдром на Даун в
Чехия тази година, а за гостите на прожекцията е подготвена почерпка от социалното предприятие "Бон апети от
Светът на Мария".

Тази година то обхваща 40 читалища в 12 града и 23 села в страната.
Обученията от "Интернет за всички 55+" са напълно безплатни за всички желаещи и са насочени към участниците
на възраст над 55 години. Курсовете се провеждат под формата на видеоуроци, които са обхващат 12 теми като
основни настройки на телефона, използване на чат програми и социални мрежи, работа с приложения за
контакти, календар и бележки, както и търсене на информация в интернет или обекти на картата. Създадени са и
специални уроци за все по-важните теми като онлайн пазаруване и разпознаване на фалшиви новини.
"Повечето хора приемат дигиталните умения за даденост. Постоянно превключваме между различните
приложения и устройства, създаваме акаунти в различни платформи и като цяло преминаваме през
технологичните препятствия без затруднения, дори без да се замисляме. В същото време е факт, че за
голяма част от възрастните хора технологиите са предизвикателство и стрес. Пандемията много ясно
показа колко голяма всъщност е "дигиталната пропаст" между поколенията, когато технологиите станаха
основният начин да общуваме, да се забавляваме, работим и учим. Използването на технологиите е умение,
което не трябва да остава само в ръцете на младите. Именно това е целта на "Интернет за всички 55+" –
да даде базови умения на възрастните хора и така да подобри живота им в дигиталния свят.", коментира
Илияна Захариева, директор "Корпоративни комуникации", А1 България.

"Настоящото издание на програмата надгражда досегашното съдържание, като добавяме изцяло нови теми,
към които е идентифициран интерес от страна на обучаемите и така покриваме някои от най-важните за
участниците области. Читалищата са естествения местен център за достигане до нови знания и умения
за гражданите от всички възрасти и начинанието се реализира в партньорство с тях, което гарантира
безпроблемното провеждане на занятията на място. С развитие на инициативата и интереса на
читалищата към нея се увеличава, поради което обхвата ѝ тази година е увеличен до 40 читалища." –
коментира Георги Петров, председател на Управителния съвет на Асоциация "Съвременни читалища".
"Интернет за всички 55+" се провежда в 12 града и 23 села: Варна, Пловдив, Бургас, Провадия, Белене,
Радомир, Кърджали, Перущица, Девня, Свиленград, Дряново и Баня, както и селата Добрина, Крушаре, Бенковски,
Искрец, Радилово, Попинци, Макреш, Туркинча, Стремци, Величково, Асеново, Беляново, Долна Студена, Йоаким
Груево, Джулюница, Ветрино, Смилян, Гара Бов, Синитово, Кошава, Ценово, Новград и Караманово. Настоящото
издание на инициативата ще продължи до 10 ноември 2022 г.. Всички обучителни видеоклипове от програмата са
достъпни на https://www.a1.bg/net-for-all.
Списък с читалищата, които участват.
Във всяко читалище, което е част от инициативата, желаещите да се включат в курсовете ще открият таблети с
мобилен интернет от А1 и нужните аксесоари за обучението, а също така ще могат да разчитат на съдействие на
място от квалифицирания персонал. Всички, които преминат през програмата и попълнят успешно теста накрая,
ще участват в томбола за атрактивни технологични награди.
"Интернет за всички" е част от дългогодишната стратегия на А1 в областта на корпоративната социална
отговорност и развитието и ESG за преодоляване на цифровото разделение у нас. Инициативата стартира в
България през 2014 година и в началото беше насочена основно към децата и тийнейджърите. От 2019 година А1
България, в партньорство с Асоциация "Съвременни читалища" разшириха обхвата на "Интернет за всички" и към
хората на възраст над 55 години, за да може информацията и знанията за технологиите да достигнат и до
възрастните хора в цялата страна. През последните две издания на "Интернет за всички 55+" са обучени над 700
курсисти. 

София. Омбудсманът Диана Ковачева и Фондация "Тръст за социална алтернатива" организират съвместно
публичен форум "С грижа от 0 до 3" по проблемите на майчиното и детското здраве, с акцент върху уязвимите
групи, съобщават от Пресцентъра на институцията.
Събитието ще се състои утре, 14 юли 2022 г., от 10.30 часа в институцията на омбудсмана (ул. "Георг Вашингтон" №
22) както и онлайн в платформата Zoom на адрес:
https://us06web.zoom.us/j/87944114697?pwd=UmxRVlBqRWRsa0NqYVFva0E4RjhxQT09

Заглавие: Стартира третото издание на програмата "Интернет за всички 55+" на А1 България, изпълнявана в
партньорство с Асоциация "Съвременни читалища"
Дата: 11.07.2022 23:55
Медия: Информационен портал за неправителствените организации

Заглавие: Омбудсманът и Фондация "Тръст за социална алтернатива" с публичен форум по проблемите на
майчиното и детското здраве
Дата: 13.07.2022 15:33
Медия: Фокус

https://www.ngobg.info/bg/news/126539-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0-%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B7%D0%B0-%D0%B2%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8-55-%D0%BD%D0%B0.html
http://www.focus-news.net/news/2022/07/13/2954658/ombudsmanat-i-fondatsiya-trast-za-sotsialna-alternativa-s-publichen-forum-po-problemite-na-maychinoto-i-detskoto-zdrave.html


Форумът е в рамките на проект, изпълняван от фондация "Тръст за социална алтернатива" и 11 граждански
организации, обединени в неформална застъпническа мрежа. 
Ще бъдат обсъдени проблемите и възможните решения, свързани с подобряване на майчиното и детското здраве
сред ромската общност. В България все още няма документ, който да регламентира цялостен подход за
подпомагане на семействата с деца от 0 до 3 години, живеещи в бедност. 
Форумът "С грижа от 0 до 3" има за цел да постави във фокуса на дискусията пет проблемни теми – достъпът на
здравно неосигурените бременни жени до редовен медицински преглед; насърчаване грижата на родителя към
кърменето (храненето) на детето; услугите за изграждане на родителски умения за подпомагане ранното учене на
детето и осигуряването на лекарствата за навременно лечение на деца до 3-годишна възраст.
Друг акцент са проблемите, свързани с липсата на лични документи за близо 150 000 души и предложение на
неправителствените организации за облекчаване на процедурата по издаването им. 
Поканени във форума са депутати, представители на Министерството на здравеопазването, на Министерството на
образованието и науката, на Министерството на труда и социалната политика, Агенцията за социално
подпомагане, МВР, Държавната агенция за закрила на детето, Български фармацевтичен съюз, Национален
център по обществено здраве и анализи, Национална мрежа на здравните медиатори, Асоциацията на
българските акушерки, експерти, изследователи, неправителствени организации и др. 
Допълнителна информация и ресурси за ранно детско развитие може да намерите тук: "Проект с грижа от 0 до
3":С грижа от 0 до 3 (we-care.bg)

Голямата награда в осмото издание на конкурса грабна Уникредит Булбанк.

В b2b Media Awards 2022 компании, проекти и личности показаха своите иновативни кампании, проекти и
постижения като се конкурираха в над 30 различни категории. Последните предизвикателни години провокираха
към още повече креативност и в надпреварата бяха демонстрирани множество проекти в отговор на различните
кризи, с които бизнесът и обществото се срещнаха. Утвърденото жури от професионалисти в различни сфери даде
своите оценки за подадените кандидатури.

За поредна година конкурсът награди доказано най-добрите компании, най-иновативните организации и лидери,
най-устойчивите програми за employer branding, както и социално - отговорни кампании, благотворителни
инициативи и динамично развиващи се бизнеси.

Accenture взеха отличието за Бизнес проект на годината.

Наградите за Бизнес лидер на годината бяха присъдени на 3 компании и 1 личност:

Филип Морис България ЕООД

Schneider Electric България

Лидер Академия

Красимира Ангелова, Глобул Квантов Бизнес ЕООД

Като CEO на годината бяха отличени:

Иван Ненков, изпълнителен директор на SoftUni

Христо Христов, изпълнителен директор на Атос България Компетънси Център ЕООД

Александра Мечкова, изпълнителен директор на Телерик Академия

Лидл България взе приза за Инвестиция за устойчиво развитие, докато Пощенска банка и Мастеркард показаха
най-оригиналната Зелена инициатива.

Съюз на пивоварите в България беше отличен за Иновативна бизнес стратегия, докато ИКЕА България станаха
първи със Социално-отговорна кампания съвместно с Уницеф.

Призът на Креативно (офис) пространство грабнаха Melexis България, докато Иновативна компания на годината
стана Musala Soft.

Най-иновативната кампания в социалните медии показаха Пощенска банка, а "Застрахователно дружество
Евроинс" АД взе наградите в две категории за Социален проект и Благотворителна инициатива.

Заглавие: Кои са отличените в Годишните награди на b2b Media 2022
Дата: 13.07.2022 18:04
Медия: My PR

https://www.mypr.bg/news/business/Koi-sa-otlichenite-v-Godishnite-nagradi-na-b2b-Media-2022-34191/


За своя Бизнес дебют на годината беше отличен Мегапарк Офис Център, а най-добра Образователна идея покаха
Дев Академи.

ПРЕСТИЖ-96 АД заеха призовото място в категория Мобилна иновация, а TRANSPRESS се класираха първи в
Инвеститор с визия.

В Категория Иновация в маркетинга и ПР сферата най-добри се оказаха Kaufland България, докато dentsu Bulgaria
и R&M България си поделиха приза в Проект с образователна насоченост в сферата на бизнеса.

Наградата за Технологична иновация на годината отиде при Айгер Инженеринг ООД, а първото място за
Иновативна кампания за работодателска марка заслужиха Yettel България.

ЛОТ-КОНСУЛТ е с най-иновативен проект, а Гинекологично отделение на МБАЛ "Доверие" с най-иновативен
продукт. Наградата за Динамично развитие взеха Телерик Академия, а Иновативна услуга грабнаха от Инвестбанк
АД.

За Кампания с кауза бяха отличени Пощенска банка, Каменица АД бяха безкомпромисни в категорията Проект с
кауза.

Журито оцени най-високо като Социален проект в отговор на криза този на DataArt България, а най-успешен ESG
проект демонстрираха Акронис България. УниКредит Булбанк взе първото място в категорията Събитие на
годината.

Отличието в категория Успешно развитие на бизнес организация взе SoftUni, а първото място в Успешно развитие
на международни пазари зае Droxic OOD.

Призът Финтех компания на годината беше връчен на Paysera Bulgaria.

Повече за отличените компании, организации и личности в осмото издание на бизнес наградите на b2b Media,
вижте на сайта:

https://awards.b2bmedia.bg

Пощенска банка бе отличена с три златни награди от осмото издание на конкурса b2b Media Awards 2022.
Отличията бяха завоювани в конкуренцията на силни проекти и само няколко дни след като Пощенска банка беше
обявена за "Банка на годината".

В категория "Зелена инициатива" финансовата институция беше отличена за проекта си "Зелена класна стая",
прераснал в успешна и устойчива зелена инициатива, реализирана в партньорство с MasterCard България и
Дирекцията на природен парк "Витоша". "Зелена класна стая" е дългосрочна инициатива за въвеждане на
алтернативни подходи на обучение чрез преживяване сред природата. Нейното създаване цели да надгради
възможностите за провеждане на детски образователни инициативи на достъпно и любимо място, в близост до
столицата, сред благодатната природа на парк "Витоша".

Журито на конкурса присъди втората златна награда за банката в категория "Иновативна кампания в социалните
медии" за дигиталната платформа "Вселена от възможности" – място за набиране на проекти със социална
насоченост и устойчивост в сферата на образованието, зелените проекти и дигитални иновации. Програмата, която
бе създадена по повод 30-годишнината на Пощенска банка, предизвика широк обществен интерес и през 2022 г.
получи своето второ издание.

Пощенска банка спечели третата златна награда от конкурса в категорията "Кампания с кауза" за кампанията
"Силата е в нашите ръце", реализирана съвместно с Visa България, в подкрепа на българските здравни работници
и техните усилия в борбата с COVID-19. Финансовата институция е една от банките с най-активна политика за КСО
и дългосрочни действия в полза на обществото, а тази инициатива направи клиентите солидарни с каузата, като
даряват, докато правят ежедневните си покупки.

Конкурсът отличи най-добрите предприемачи, най-иновативните компании, най-устойчивите програми, както и
социално-отговорни кампании, използващи иновативно мислене за постигане на резултати, в ситуациите на бързо
променяща се и винаги предизвикателна бизнес среда.

Заглавие: Пощенска банка с три златни награди от конкурса b2b Media Awards 2022
Дата: 13.07.2022 23:08
Медия: Пощенска банка

https://mediacenter.postbank.bg/%D0%BF%D0%BE%D1%89%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0-%D1%81-%D1%82%D1%80%D0%B8-%D0%B7%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8-%D0%BE%D1%82/


В първата сряда на всеки месец в рамките на един час се провеждат обучителни онлайн срещи, като част от
програмата на Инициатива за изграждане на бъдещо поколение граждански лидери. По време на обучението,
участниците във второто издание на Инициативата си отговориха на въпроса "Защо е важно да водят отчетност и
да бъдат прозрачни при работата си в гражданския сектор". Илияна Николова, изпълнителен директор на
Фондация "Работилница за граждански инициативи" представи своя опит по темата, натрупан през години на
работа в сектора.
Илияна изясни значението на двете понятия и уточни, че подробната информация, споделена с широката
общественост за дейността на една организация, трябва да бъде нейн основен приоритет, ако иска хората да й
гласуват доверие и да подкрепят каузите, зад които застава.
Друг акцент от срещата бе темата за споделените ценности в рамките на една организация с нестопанска цел и
методът за конкретизацията им, въз основа на професионални и етични стандарти, а именно:

Правилник на работа
Счетоводна политика
Политика за конфликт на интереси
Етичен кодекс
Детска политика

За участниците в срещата бе отправено "предизвикателството" да си изберат един професионален или етичен
стандарт, който все още не е изготвен от техните организации и да пробват да създадат такъв. Водещата на
срещата обеща съдействие и насоки за всички активни млади лидери.
Обучението е част от второто издание на проект "Инициативата за изграждане на бъдещо поколение
граждански лидери" на Фондация "Работилница за гражданки инициативи" (ФРГИ). Проектът се реализира с
финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското
икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014–2021 г., финансиран от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия.

Фондация "Работилница за граждански инициативи" днес става на 21 години!

За нас това е един прекрасен повод да си дадем кратка пауза, да седнем и да се отпуснем за секунда, за да се
гмурнем в палитрата от спомени... Спомени за хората, които срещнахме, за тези, които подкрепихме, за колегите и
приятелите, които винаги са заставали зад нас. За всички наши каузи, инициативи и реализирани и нереализирани
идеи и мечти. За усилията, които полагаме, в името на гражданския сектор и активните хора у нас!

Поемаме дълбоко въздух и с усмивка на лице отправяме своята благодарност за отминалото време. Благодарим
на всички, които ни подкрепят вече повече от две десетилетия.

Изправяме се отново с още по-голяма мотивация за предстоящите предизвикателства! Пожелаваме си здраве и
борбеност!

Правим крачка напред…и приветстваме 22.

- От целия екип на Работилницата

Детската бедност и бедността като цяло е един от бичовете за цялостното развитие на българските държава и
общество. Това каза заместник-министърът на труда и социалната политика в оставка Иван Кръстев по време на
публичен форум "С грижа от 0 до 3" по проблемите на майчиното и детското здраве, с акцент върху уязвимите
групи. 

Заглавие: Колко са важни отчетността и прозрачноста в една организация? Отговаря Илияна Николова,
изпълнителен директор на ФРГИ
Дата: 13.07.2022 23:55
Медия: Информационен портал за неправителствените организации

Заглавие: ФРГИ празнува своя 21 - ви рожден ден
Дата: 11.07.2022 23:55
Медия: Фондация "Работилница за граждански инициативи"

Заглавие: Детската бедност е един от бичовете за цялостното развитие на българската държава, смята зам.-
министърът в оставка Иван Кръстев
Дата: 14.07.2022 12:20
Медия: Утро Русе

https://www.ngobg.info/bg/news/126547-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE-%D1%81%D0%B0-%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B8-%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%82%D0%B0-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0-%D0%B2-%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F.html
https://frgi.bg/bg/articles/aktualno/frgi-praznuva-svoya-21-vi-rozhden-den
https://utroruse.com/article/822524/


Ако не искаме проблемите, с които се сблъскваме днес по отношение на социалното изключване, разделенията в
обществото, социално-икономическите неравенства, да са същите, ако не и по-страшни, след 20 години, трябва да
вземем мерки по отношение на децата, посочи зам.-министърът. Кръстев подчерта, че проблемите с бедността и
всички произтичащи от нея социално-икономически последици са определящи за цялостното развитие на
държавата. Само подкрепата на детето и семейството е начинът, по който можем да създадем предпоставки, то
да се развива пълноценно, отбеляза Кръстев. 
Още тази седмица се надявам на промени в Закона за социалното подпомагане, които ще разширят критериите
за достъпа до месечните социални помощи, каза Кръстев. Той допълни, че очаква в резултат на тези промени,
които се изпълняват в три стъпки до 2024 г., броят на хората, които ще имат достъп до ежемесечно социално
подпомагане да се разшири почти двойно. 
В момента в областите Бургас, Сливен и Стара Загора пилотно с УНИЦЕФ изпълняваме проект, насочен към
ранното детско развитие. Той въвежда интересни практики, като например патронажна сестра, отбеляза Кръстев.
Този проект приключва в рамките на следващите няколко месеца и ще бъде продължен веднага, уточни той.
Кръстев изрази гордост от резултатите на Министерството на труда и социалната политика по отношение на
управление на средствата от ЕС. 
Кръстев припомни, че за около 10 000 деца са предвидени пакети по скандинавския модел с най-необходимите
консумативи и материали за отглеждането на детето до навършване на 1 година. Помощта ще е двукратна - на
първия месец и при навършване на 6 месеца на детето. Предвиден е и достъп до млечна кухня за около близо 10
000 деца от 9-месечна до 3-годишна възраст чрез ваучери през общините, поясни той. 
Събитието се организира съвместно от омбудсмана и Фондация "Тръст за социална алтернатива". 

КОМПАНИИ И ОРГАНИЗАЦИИ ИЗВЪН БДФ -
(БРОЙ НОВИНИ: 22)

Eкипът на "Карин дом" адресира официално до всички отговорни институции препоръки за подобряване на
условията, средата и разбиранията за ролята и значението на приобщаващото образование в България, съобщиха
от фондацията.

Липса на единен регистър на децата с увреждания и нужда от реформа в образователната система бяха посочени
като проблеми в областта на приобщаващото образование по време на кръгла маса, организирана в София от
фондация "Карин дом". На форума стана ясно още, че сред другите проблеми в сферата са адаптирането на
учебния материал и програми, за да са подходящи за ученици със специални образователни потребности, както и
липса на достатъчно на брой и квалифицирани кадри в училища и детски градини за работа с тези деца. Вече се
работи по национална програма, за да има единен регистър за деца, които получават допълнителна подкрепа.

От фондацията препоръчват въвеждане на единна национална информационна система, в която да влиза и
Регистър за деца с увреждания и хронични заболявания, за наблюдение на целия период на развитие на детето
(0-18 години) и семейството. Изготвяне на "Пътна карта" за пътя на детето и семейството, намаляване на броя на
децата в групите и класовете, в които има деца със специфични потребности и осигуряване на асистенти в процеса
на включващото образование са сред другите предложения на "Карин дом".

От фондацията предлагат още ревизиране на учебните планове и програми, по които се обучават деца със
специални потребности, както и подобряване на достъпността до детска градини и училище за тези деца. Според
специалистите трябва да се въведе семейно ориентиран подход в образователната, социалната и здравната
система.

В дискусията за промяна на някои от политиките в приобщаващо образование се включиха представители на
Министерство на труда и социалната политика (МТСП), Регионален център за подкрепа на процеса на
приобщаващото образование, Център за специална образователна подкрепа "Едуард Сеген", представител на
Нов български университет и консултант по Ранна детска интервенция на УНИЦЕФ, Асоциация "Родители",
Национална мрежа за децата, Софийския университет, Фонд "Активни граждани", детска "Иглика", гр. Варна,
родители на деца със специални нужди.

/ВД/

Заглавие: Фондация "Карин дом" предлага преразглеждане на учебните програми, по които се обучават деца
със специални потребности
Дата: 08.07.2022 14:05
Медия: Българска телеграфна агенция

Заглавие: Активни граждани от Карловско се учат на дарителство
Дата: 08.07.2022 19:00
Медия: Марица

https://www.bta.bg/bg/news/bulgaria/294308-fondatsiya-karin-dom-predlaga-prerazglezhdane-na-uchebnite-programi-po-koito-
https://www.marica.bg/region/karlovo/aktivni-grajdani-ot-karlovsko-se-uchat-na-daritelstvo


Четиридневно обучение по проект на Сдружение "Млади, активни, креативни", с. Куртово, се провежда в Красново.
Темата на обучението е "Активно дарителство за активна промяна". В него участват 20 представители на
гражданския сектор от района на община Карлово - НПО, читалища, клубове, неформални граждански
обединения, отделни граждани, активни младежи. 
Събитието има за цел да повиши дарителската им култура и да насърчи участниците да даряват, както и да
придобият умения за иницииране на обществено значими каузи, включително и дарителски такива. 
Обучението се реализира в рамките на проект със същото име, който предвижда създаването на Местен
дарителски фонд в община Карлово. Той ще подкрепя малки местни инициативи, насочени към положителна
промяна в различните населени места от района. 
В програмата на обучението са предвидени лекции за това как да се разписват идеи под формата на проектно
предложение, за да се представят успешно пред спонсори, дарители и други потенциални източници за
финансиране. 
Водещи експерти от областта на дарителството, доброволчеството, мобилизирането на общности, лидерство и
други ще станат част няколкодневното обучение, споделяйки опита си. 
Проект "Активно дарителство за активна промяна" се реализира от СНЦ "МАК", с. Куртово, в партньорство с НЧ
"Христо Ботев - 1928 г.", с. Столетово. Финансовата подкрепа за проекта е осигурена по програма "Развитие на
дарителството на местно ниво" от Сдружение "Платформа АГОРА" и Фондация "Америка за България".

Бургас. Фондация "Нана Гладуиш - Една от 8" ще посети Бургас със своята програма "Сърдечни приятелки", за да
подкрепи дамите с диагноза рак на гърдата от нашия град и областта. Канят се жените с диагнозата да се
възползват от напълно безплатната подкрепа, която ще им предостави екипът на "Една от 8".
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.
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.

И през 2022 г. – въпреки и в отговор на вихъра от все нови и нови социално-политически и икономически кризи,
мрежата Форум Гражданско Участие (ФГУ) организира серия от дискусии с активни граждански организации,
читалища и представители на местни медии в пет български града. Идеята зад това "гражданско турне" е
организациите да бъдат насърчени и подпомогнати за общи действия по важни за местните проблеми, а и да се
набележат някои приоритетни за гражданския сектор теми на национално ниво.
Провеждането на така нужните за възстановяване на затрудненото покрай ограниченията на епидемията от
COVID-19 мрежуване присъствени срещи на живо нямаше да бъде възможно без подкрепата на Civitates –
инициатива за демокрация и солидарност в Европа. Турнето не би се осъществило и ако ги нямаше местните
членове на ФГУ, съорганизатори на срещите досега – сдруженията "Деветашко плато" (Летница), "Семеен център
Мария" (Варна), "Бизнес инкубатор – Гоце Делчев" и "Европейски пространства 21" (Русе).
На 28.06.22 г. в Областния информационен център в Благоевград се проведе третата поред регионална среща.
Включването на Петко Георгиев – медиен експерт, политически анализатор и председател на фондация
"ПроМедиа" (дългогодишен член на ФГУ), и споделяне на богат опит с конкретни примери за ефективна
комуникация, видимост и въздействие, за предимствата и предизвикателствата на социалните медии и дигиталния
маркетинг за граждански организации се оказа гвоздеят на срещата.
Седмица по-рано ФГУ се срещна със свои членове и партньори в Ловеч (22.06) и във Варна (23.06.2022). Отново
проведена с домакинството на тамошния Областен информационен център, който предостави пространството си

Заглавие: На 11-ти юли в Бургас идва програма в подкрепа на жените с диагноза рак на гърдата
Дата: 09.07.2022 08:17
Медия: Фокус

Заглавие: Турнето на Форум "Гражданско участие" достига Русе утре
Дата: 11.07.2022 12:52
Медия: Русе инфо
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безвъзмездно, ловешката среща всъщност даде и старта на тазгодишната обиколка. Макар и малко на брой –
липсата на достатъчно "живи" граждански организации в града беше изтъкната като основен проблем от самите
участници, събралите се за дискусията показаха готовността си да действат заедно по общите за всички тях
проблеми. Въпреки ограничените човешки и финансови ресурси, динамичните обществени процеси и
нарастващата според някои апатия сред хората. Включилите се в разговора журналисти от две местни медии
допълнително провокираха с въпроси и дадоха своите препоръки към организациите да бъдат още по-гласовити и
видими в обществото.
Специален гост във Варна отново беше медиен човек – разследващият журналист Дияна Желязкова, издател и
главен редактор на информационния сайт Radian.bg, кореспондент на НПО Портал и на платформата "За
истината". А нейното основно послание към участниците също бе да бъдат по-активни в работата си с местните
медии, защото гражданските организации имат много какво да разкажат и покажат на обществото, но малка част
от него е запозната с добрите им дела.
Над 30 представители на варненски организации – предимно в социалната сфера, набелязаха конкретни стъпки
за подобряване на средата за работа, сред които: да се инициира създаването на местен регистър на активните
граждански организации; провеждане на оценка на Индекса на гражданското участие; възстановяване работата
на местни обществени съвети; възобновяване дейността на инициативата "Чуйте нашия глас". Предоставяне от
страна на местната власт на пространства за срещи и съвместни инициативи на граждански организации пък е
една от институционалните мерки, които биха подпомогнали и ускорили осъществяването на част от тези идеи.
"Мрежата на местно, регионално и национално ниво е изключително полезна за обмен на идеи, добри практики,
подкрепа и съдействие за изграждане на капацитет, за защита, отстояване и популяризиране на каузи, за
съвместни инициативи, за взаимодействие с институции – това беше основният извод от дискусията. Дори и с
различен профил и целеви групи, гражданските организации от Благоевградска област намират обща сфера за
взаимодействие", посочва Росица Джамбазова, председател на "Бизнес инкубатор – Гоце Делчев", а отскоро и на
ФГУ. Ето някои от обобщените предложения за следващи действия, около които се обединиха участниците в
срещите досега:
• По активна работа с местните журналисти и търсене на възможности за провеждане на практически обучения по
комуникации за граждански организации – за достигане на по-широки публики и привличане на повече
съмишленици;
• Провеждане на регулярни местни/ регионални срещи – за поддържане на гражданската енергия и споделяне на
добри практики между самите организации;
• Обединено застъпничество за създаване на местни общински фондове за подкрепа на граждански инициативи
там, където липсват подобни механизми;
• Формулиране на конкретни предложения за мерки, които да залегнат в дългоочакваната нова Национална
стратегия за подкрепа и развитие на гражданските организации в България.
На 12 юли 2022 г. (вторник) от 11:00 ч. в Екомузей с Аквариум в Русе предстои и последната за лятото регионална
среща, а в есенния сезон ФГУ ще посети Стара Загора.
За повече информация следете интернет страницата на Форум Гражданско Участие www.fgu.bg или се свържете с
нас по електронна поща на имейл адрес office@fgu.bg.

На 11 юли стартира първото от трите ателиета на лятно Дигитално училище по природа в Регионална библиотека
"Любен Каравелов"

В "Аз обичам биологията" 21 русенски деца ще изучават живите организми и човешкото тяло с помощта на 3D
микроскоп, VR очила и тениски със софтуер за изучаване анатомията на тялото. Ръководител на ателието е
Вероника Димитрова – преподавател по природни науки.

Предстои през юли и август по проект "Дигитално училище по природа" в библиотеката да се реализират още два
тематични клуба, които дават възможност на децата да прекарат ваканционните дни приятно и същевременно
ефективно, научавайки повече неща за природата. В "Млад химик" и "Тайните на физиката" чрез игра и с помощта
на съвременни дигитални устройства младите изследователи ще научат повече за микроорганизмите, животни и
растения, химията, климата, вулканите и др.

Основната цел на проекта е да насърчи търсения и стремежа на младите хора за усвояване на нови знания в
областта на природните науки, чрез използване на иновативни дигитални устройства и нови методи.

Проектът "Дигитално училище по природа" се реализира по програма "Знание и растеж"2022 на Фондация "Русе -
град на свободния дух". Партньори са Регионално управление по образованието - Русе, ОУ "Иван Вазов", ОУ "Отец
Паисий".

Заглавие: Започна "Дигитално училище по природа" в РБ "Любен Каравелов"
Дата: 11.07.2022 14:17
Медия: Dunavmost

https://www.dunavmost.com/novini/zapochna-digitalno-uchilishte-po-priroda-v-rb-lyuben-karavelov


Общо 46 студенти от осем университета в страната участват в лятната стажантска програма за 2022 година на АЕЦ
"Козлодуй", която започна от днес, съобщиха от информационния център на атомната централа.

Одобрените младежи за участие в стажантската програма са студенти в техническите университети в София и
Габрово, Софийския университет "Св. Климент Охридски", Химикотехнологичен и металургичен университет и
Университет по библиотекознание и информационни технологии, Военна академия "Г. С. Раковски", Пловдивски
университет "Паисий Хилендарски" и Русенски университет "Ангел Кънчев". 20 от тях са стипендианти на АЕЦ
"Козлодуй".

Продължителността на стажа е четири или осем седмици, като две трети от стажантите са предпочели да работят
два месеца в централата. Това потвърждава изграденото сред студентите положително отношение към
стажантската програма. Всеки от стажантите има за задача да разработи конкретен проект по тема в областта на
изучаваната от него специалност. В този процес помощ и напътствия ще оказват определените за наставници
специалисти от АЕЦ "Козлодуй", се посочва в съобщението.

По този начин, като част от екипите на най-голямата електропроизводствена компания на България, младите хора
ще развият в реална работна среда необходими трудови навици и ще повишат подготовката си в избраната
специалност, за да станат след време успешни инженерни и технически професионалисти.

Платените летни стажове в АЕЦ "Козлодуй" се провеждат от 2005 г., като за 18 години през тях са преминали 423
студенти. Изискванията към одобрените кандидати са да имат среден успех минимум много добър 4.50 от зимния
семестър на текущата учебна година и да са със записан трети курс в специалности, приложими в атомната
централа. За 2022 г. това са 31 приоритетни специалности, сред които "Ядрена енергетика", "Топло- и ядрена
енергетика", "Електроенергетика и електрообзавеждане", "Електроника", "Компютърно управление и
автоматизация", "Инженерна физика", "Приложна ядрена физика", "Ядрена енергетика и технологии", "Ядрена
химия", "Радиохимия и радиоекология", "Инженерна химия и съвременни материали", "Материалознание",
"Промишлена топлоенергетика".

/СС/

Заявки за обучение 
От 31 август до 2 септември 2022 г. "Джуниър Ачийвмънт България" организира обучение по най-мащабната
програма за млади предприемачи в България "Учебна компания" в град Бургас. Програма "Учебна компания"
изгражда ключовата компетентност "Инициативност и предприемчивост" в гимназиален етап на училищното
образование и е призната от ЕК през 2006 г. като "най-добрата образователна практика в обучението по
предприемачество в Европа".
Програмата е насочена към ученици на възраст 14-19 г., а младежите преминават през целия процес на
материализиране на генерирана от тях идея за създаване на собствен бизнес във формата на реално
предприятие (ООД), което осъществява дейност по създаване и доставка на продукти и/или услуги до крайния
потребител. 
Обучението е подходящо за всички учители в гимназиален етап без значение от вида на училището, в което
преподават. Освен усвояване на методиката на преподаване на програма "Учебна компания", програмата на
обучението ще даде възможност на учителите да се включат в няколко образователни проекта, които предоставят
легитимиране на знанията, уменията и компетентностите на учениците на Европейско ниво.
1. Проект "Младежи в кръговата икономика" – съвместен проект на Джуниър Ачийвмънт България и
Европейският институт по иновации и технологии отдел "Суровини", предлагащ за пръв път онлайн платформа с
дигитално съдържание на български език по 8 модула свързани с кръгова икономика и рециклиране
(рециклиране на метали, пластмаси, джиесеми и устойчива мода) 
2. "Управление на проекти" – съвместен проект на Джуниър Ачийвмънт Европа и Образователната фондация на
Института за проектно управление (PMIEF), който предоставя на учениците възможността да сертифицират своите
умения по проектно управление, преминавайки през интерактивен образователен модул, разработен от експерти
на световно ниво. 
3. Всички ученици, обучаващи се по "Учебна компания" имат възможност да се явят на международно признатия
изпит ESP "Сертификат за предприемачески умения", който ще разкажем повече на срещата.

Заглавие: Студенти от осем университета участват в лятната стажантска програма на АЕЦ "Козлодуй"
Дата: 11.07.2022 16:44
Медия: Българска телеграфна агенция

Заглавие: Обучение за учители за програма "Учебна компания" 2022-2023 г.
Дата: 11.07.2022 23:55
Медия: Информационен портал за неправителствените организации
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Обучението се осъществява с подкрепата на Община Бургас като развитие на сътрудничеството в процеса на
обучение на младежите по предприемачество, изграждане на модел за публично-частно партньорство и
създаване на възможности за осъществяване на съвместни инициативи и проекти. 
Заявки за обучение 

Hellmann's Bulgaria показа, че понякога по-малкото е повече и че нестандартните решения могат да
обединяват хората

Спомняте ли си, когато на великденските празници ви споделихме, че понякога по-малкото всъщност е повече? Е,
това вече не са просто думи, защото кампанията "Добрите яйца" на Hellmann"s Bulgaria постигна страхотен успех и
дари на Българската хранителна банка над 22 000 лева за помощ хората в нужда.

Преди два месеца ви разказахме, че изхвърляме на боклука 30% от храната, напълно годна за консумиране,
защото я купуваме в количества, в които не ни е необходима. По изчисления на ООН само в Европа разхищението
се равнява на 87 тона храна годишно. Сега си представете и всички гладуващи хора.

По този повод производителят на майонеза и сосове от свободно отглеждани кокошки - Hellmann"s Bulgaria пое
инициативата да покаже на домакинствата у нас, че разхищението на хранителни продукти е проблем, който не
трябва да бъде неглижиран.

В партньорство с разпознаваемите на българския пазар марки - ферма за яйца от свободно отглеждани кокошки
"Ангелов" и верига супермаркети "Фантастико", Hellmann"s създаде кампанията "Добрите яйца" или яйцата с кауза,
от която взимаме по-малко, но за да допринесем за нещо по-голямо.

Смели решения - смел подход - блестящи резултати

Едва ли някой е предполагал, че водещ бранд като Hellmann"s ще загърби всички норми на рекламата и ще
призове потребителите да платят повече, а да получат по-малко. Понякога обаче нестандартните решения и
смелият подход надскачат всички очаквания и разбиват стереотипите.

В периода от 15 април до 25 май в търговската мрежа на селектирани магазини "Фантастико" бяха
разпространени лимитирани бройки кутии яйца с кауза. Потребителите заплащаха 10 яйца, а получаваха 7, като
стойността от липсващите 3 яйца отиваше в полза на Българската хранителна банка. И да, смелите решения
определено водят до блестящи резултати, защото в кампанията със собствено дарение се включиха цели 4000
души. Hellmann"s Bulgaria и техните партньори "Фантастико" и ферма "Ангелов" допринесоха за каузата със същото
дарение и за малко повече от месец общата сума от всички кутии яйца с кауза достигна над 22 000 лева.

Средствата са дарени на Българската хранителна банка, която следва да ги разпредели за помощ на хората в
нужда. Ежеседмично храната, осигурена от от тази организация за различни програми, достига до над 8 000 души,
а годишно - до над 20 000.

Ярки хора за ярки каузи

Освен тези великодушни 4000 души, закупили кутия с кауза, в благотворителната инициатива се включиха и
няколко български звезди, познати от екрана. "Добрите яйца" подкрепиха актрисата Мария Силвестър,
режисьорът Крис Захариев, участничката в готварското предаване MasterChef Лора Капустина и певицата Маги
Джанаварова.

Всички те разказаха за каузата на своите последователи в социалната мрежа и сами дадоха примери как да не
разхищаваме храната и защо това има глобално значение. Нещо повече - те призоваха хората да преосмислят
отношението си към хранителните продукти и своето потребление.

С поглед към бъдещето

Освен приноса към Българската хранителна банка, кампанията на Hellmann"s Bulgaria успя да постави акцент
върху световно наболял проблем и да зададе тон за локален разговор, който да приобщи българските
домакинства и бизнеса към посланието, че по-малкото понякога значи много повече.

"Добрите яйца" за Hellmann"s се оказаха не само тези от свободно отглеждани кокошки, от които е направена и
натуралната майонеза, а и тези, които не остават.

Заглавие: Заедно за "Добрите яйца": Яйцата с кауза, които събраха над 22 000 лв. за нуждаещите се
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В дните 10 и 11 юли Каритас Русе проведе първите две от поредица срещи: публична дискусия и общинска
работилница в рамките на "Регионалния проект по миграция". Събитията се случиха в района на Община Левски,
участниците обсъдиха темите за миграцията и интеграцията в българското общество.

Представители на сдружение "Деветашко плато", студенти, социални и граждански активисти участваха в
публичната дискусия в Селската бизнес академия "Старата мелница" в село Кърпачево. Младите хора имат нужда
от насочване на тяхната енергия за доброволчество, талантливи музиканти са готови да дават уроци на талантливи
мигранти, стана ясно по време на дискусията. Сдружение "Деветашко плато" има готовност да домакинства
посещения на деца на мигранти за природна терапия, каза изпълнителната директорка на сдружението Ива
Таралежкова. Основният акцент в дискусията беше готовността за оказване на подкрепа за социална интеграция
на мигрантите – най-вече на украинските граждани, бягащи от войната.

В Община Левски общинската работилница събра всички кметове и кметски наместници, включиха се управители
на центрове за предоставяните социални услуги в района. Хората тук са готови да приемат бягащи от войната, но
районът ни не е атрактивен за тях, коментира кметицата на Левски Любка Александрова. Според нея и колегите й
от местните власти организацията на Каритас и Католическата църква са изключително ценни партньори в
региона. Всъщност всички сме Каритас, подчерта един от кметовете на селата в Община Левски – защото
изповядваме едни и същи ценности: принципите на състрадание, милосърдие, благотворителност, облекчаване
на човешкото страдание и подпомагане на човешкото развитие и достойнство.

Следващите срещи от поредицата ще се проведат в районите на Свищов, Белене и Русе.

Русенската католическа организация "Каритас", като част от "Каритас България", реализира инициативата
"Регионален проект по миграция" (REMAP) в партньорство със седем национални "Каритас" организации от
региона на Балканите: "Каритас Гърция", "Каритас Северна Македония", "Каритас Сърбия", "Каритас Черна гора",
"Каритас Босна и Херцеговина", "Каритас Албания" и "Каритас Турция".

REMAP се реализира с финансовата подкрепа на "Каритас Италия" и "Каритас Испания".

Текстът представя акценти от разговора в поредния епизод на предаването "Властта на гражданите" по
Дарик радио с водещ Мария Черешова. Гости в предаването са Йоана Колева, съосновател на JAMBA,
журналистът Иван Радев и Цоньо Пенев, председател на сдружение "Зелена стъпка" 
ЧУЙТЕ ЕПИЗОДА 
Спортът все повече се видоизменя от инструмент за поддържане на личното здраве към граждански похват за
постигане на социални цели. През последните години много маратони или други спортни инициативи се
превръщат и в каузи за събиране на средства, в мисии за повдигане на важни екологични въпроси и в начин за
привличане на други ангажирани хора. Може би най-често използваният спорт в тази посока е тичането, тъй като
то е и колективно, и индивидуално. Може да се практикува от огромна група от хора и има състезателен характер,
но без директна конфронтация между участниците. 
"Тези инициативи се зародиха преди около десет години. Нашето първо събитие беше плуване в язовир,
близо до Разград. Но за да се стигне до там хората да искат да се завърнат към природата, се свърши много
работа преди това. Беше изградена велоалея до мястото. После решихме, че ще направим триатлон,
защото природата е запазена, но имаше и условия, създадени от човека. Подкрепиха ни хора от властта,
чиято кауза бе да направят мястото подходящо за плуване. Т.е. ние бяхме извървели пътя до осъзнаването
за промяна на живота и за правене на нещо в полза на обществото", коментира Цоньо Пенев, председател на
сдружение "Зелена стъпка", което организира "Лудогорския маратон", "Камчийски пясъци" и "Via Pontica" –
трансграничен маратон, който пресича границата ни с Румъния.
Организацията на подобен тип маратони е много сложна, а повечето сдружения ги правят като хоби. Подготовката
е целогодишна, поставят се все нови и нови изисквания. Според журналиста Иван Радев бягането дори създава
среда, защото те среща със съмишленици, с които в бъдеще може да създадеш общо събитие. Трасетата на трите
най-големи маратона в България също са подбрани внимателно – те са единствени по рода си и показват
природните ни богатства. Камчийски пясъци, например, е най-дългият плаж в страната и там маратонът е по босо
бягане, за да се подчертае опазването на природата. Наскоро организацията прави и нов триатлон, в който
заменя етап колоездене с етап каяк. "Via Pontica" пък доказва, че границите между съседите са отворени и
българи и румънци могат да се обединят в обща идея. Тази година маратонът ще се проведе на 4 септември,
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дистанцията е 21 км, а регистрацията се прави на сайта на маратона. 
Между тези мащабни инициативи се намества и 5 километровото състезание "Run together" на JAMBA, което е и
самата кауза – всички набрани средства отиват за организацията, която провежда обучения за хора с различни
възможности. Част от тези хора също се включват в бягането. Вариантите за подкрепа на каузата са стопанска
дейност, в която има стартови такси, дарения и спонсорство. Един от основните психологически проблеми е, че
хората с увреждания и специални потребности все още се страхуват да се доверят на някой, който да ги преведе
през подобна непозната за тях среда. Този страх се дължи до голяма степен на лошата инфраструктура,
недостатъчно добрите условия в страната, липсата на достъпност за хора с увреждания и социалното разбиране. 
Маршрутът е в София и се сменя всяка година – на околовръстното около софийски мол, на националния стадион
"Васил Левски", в Борисова градина, в Южния парк и др. Набраните средства през годините са между 10 000 и 25
000 лв. Мечтата на JAMBA е да направят бягане по бул. "Витоша", което на пръв поглед изглежда невъзможно, но
има много примери в други големи градове за ползите, които носи със себе си.
По време на пандемията "Run together" регистрира твърде малко участници, "Via Pontica" е отменена два пъти, но
пък се създава първото в България виртуално бягане, където хората са тичали самостоятелно, заснели са се и
после са споделили видеата си във виртуалното пространство. 
"В България дълго време се залагаше на спорта за високи постижения. Самата държава започна да инвестира
в едни държавни маратони с много висок награден фонд, който да привлича "звезди" в спорта, но пък не са
достъпни за всякакви участници. Това, което трябва да се прави, е да се насърчава включването на хора с
различни възможности и увреждания, защото често трасетата, на които се провеждат състезанията в
момента, са абсолютно недостъпни и няма пригодени условия. А реално не е много трудно – достатъчно е
общините да се съгласят да затворят няколко улици или голям булевард, по които да преминат
участниците. Знаем, че най-добрата инфраструктура е пригодена за автомобилите, а за пешеходците и
количките тротоарите са в по-окаяно състояние", подчертава Иван Радев. 
Предаването е реализирано в рамките на проект "Какво можем заедно", финансиран от Фонд Активни
граждани България (https://www.activecitizensfund.bg) по финансовия механизъм на Европейското икономическо
пространство. Проектът се изпълнява от Фондация Дарик в партньорство с Фондация 42 и НПО Портала.
Цялата отговорност за съдържанието на публикуваните епизоди се носи от Фондация Дарик, НПО портал и
Фондация "Четиридесет и две" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че те отразяват
официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и
Оператора на Фонд Активни граждани България.
#власттанагражданите.

снимка: ПР

Най-голямото благотворително спортно събитие в Европа за борба с рака на гърдата ще събере в бягане и
разходка стотици в Южен парк на 25 септември

5 км бягане, или 3 км ходене – това е благородната дилема пред всеки, желаещ да се включи в Race for the
Cure 2022. Четвъртото българско издание на най-голямото благотворително спортно събитие в Европа в
подкрепа на болните от рак на гърда ще събере стотици в Южен парк на 25 септември, а стартовата точка е
Статуята с гълъбите. На прага на Световният месец за борба със заболяването София ще бъде част от
глобална мрежа на доброто, включваща още 43 столици, сред които Рим, Атина, Прага, Брюксел и Букурещ.

"Всяка година в Европа 500 000 жени са диагностицирани и други 130 000 умират в следствие на това
заболяване, ето защо осигуряването на средства за профилактика е от голямо значение.", коментира д-р
Полина Лъжанска, основател на CancerCare.bg, организатор на Race for the Cure за страната ни. "В България над
4000 жени, които са нечии майки, сестри, дъщери започват най-тежката борба – да запазят живота си. В
тази битка са включени и техните семейства, които по всевъзможни начини ги подкрепят в процеса на
лечение и прогонват страха от връщане на рака. Желаещите да се включат в събитието на 25 септември
могат да го направят индивидуално или отборно. Регистрацията за участие се случва на сайта
www.raceforthecure.bg. Не е необходимо да сте маратонец в топ форма, за да станете част от
инициативата. Вашите регистрации са директни дарения за следващата кампания за безплатни
профилактични прегледи за рак на гърда.", добавя Лъжанска.

През последните две години, въпреки ограниченията за масови спортни прояви заради COVID-19, десетки хиляди
се включиха във виртуалния Race for the Cure и тичаха или се разхождаха в квартала си със семейството, колегите
и приятелите си. Събраните към момента средства от регистрации бяха инвестирани в групи за психологическа
взаимопомощ в София, Пловдив, Варна, Бургас, както и в кампании за безплатни профилактични прегледи за рак
на гърда в 17 града в България.
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Дата: 13.07.2022 09:34
Медия: Мика
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В Европа Race for the Cure се организира от Think Pink Europe, а в България розовата кауза става реалност чрез
екипа на CancerCare.bg, член на европейската организация.

Сумата от Race for the Cure 2022 ще бъдe използвана за безплатни профилактични прегледи за рак на гърда в
страната. До момента, чрез двете кампании са прегледани над 2000 жени.

Можете да се регистрирате като индивидуален участник или да поканите семейството си, приятели, колеги,
познати и да го регистрирате като вашия отбор на подкрепата. Регистрацията не ви задължава да застанете на
старта в София, но помага директно за осигуряването на повече безплатни профилактични прегледи за рак на
гърда.

Нека заедно застанем на старта в подкрепа на жените в България.

Линк за регистрация https://bit.ly/RFTCBg2022participate

FOR YOU, FOR ME, FOR EVERYONE

#RFTC2022

Пътуващият фестивал "Квартална сцена" ще гостува в Ловеч, съобщават от Общината. В рамките на три
последователни дни (15 - 17 юли) зрителите ще могат да се включат в интерактивни игри, творчески ателиета и да
присъстват на театрални представления на открито. Локациите са Ловешка средновековна крепост "Хисаря",
Културно-образователен център и музейна сбирка "Д-р Васил Радославов" и градската градина пред читалище
"Наука 1870".

"Квартална сцена" вече седем години среща публиката извън столицата с разнообразни форми на независимото
сценично изкуство. Сред посетените градове през изминалата година са Видин, Белоградчик и Варна. Постепенно
тази инициатива на Фондация "Арт офис" се превърна в едно от най-разпознаваемите и очаквани от зрителите
събития.

"Квартална сцена в Ловеч" е проект на Фондация "Арт Oфис" в партньорство с Общината, фондация "Стефан
Нойков", сдружение "Мисия. Иновации. Гражданство - МИГ", Център за работа с доброволци към Регионална
библиотека "Проф. Беню Цонев" и се осъществява с подкрепата на Национален фонд "Култура" и Министерство на
културата.

Пълната програма на фестивала е публикувана на интернет страницата на Община Ловеч.

/ТС/

София. На 14 юли ще се проведе второто издание на "Вечер на скритите таланти" - благотворително събитие в
подкрепа на деца останали без родителска грижа, за които фондация "За Нашите Деца" осигурява временен дом,
обич и индивидуална грижа в своята Детска къща. Събитието ще се проведе на терасата на "Топлоцентрала" в
София, от 20 ч., съобщиха от организаторите. 
"Вечерта на скритите таланти" представя бизнес лидери и предприемачи в непозната за повечето хора светлина -
разкрива техните интереси и умения отвъд обичайното работно ежедневие. Програмата на събитието, ще бъде
представена от актьора Христо Пъдев и ще включва музикални, артистични и спортни изпълнения, които ще бъдат
оценявани под формата на дарение. Гостите на събитието ще научат от какво се вълнуват хората, които
управляват милиони и ръководят огромни екипи и кои са техните скрити таланти.
Сред участниците във "Вечер на скритите таланти" тази година са вдъхновяващи личности като Борис Гюров,
Изпълнителен директор на BS Globalpharma, Тони Макмъри, управляващ директор на Ingram Micro, Лилиана
Маркова, Senior Fund Administrator в Apex, Transfer agency, Савина Цукева, изпълнителен директор на Строл 1000
АД , Тодор Желязвков, президент и главен изпълнителен директор на inHEART, член на борда на директорите на

Заглавие: Пътуващият фестивал "Квартална сцена" пристига в Ловеч 
Дата: 13.07.2022 11:29
Медия: Българска телеграфна агенция

Заглавие: Бизнес лидери разкриват непознати умения по време на благотворителната "Вечер на скритите
таланти", организирана от фондация "За Нашите Деца"
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Neo Gravity и Vave Health, Рамона Стоянова, собственик и управител на Преводаческа агенция СOФИТА ООД, Антон
Бъчваров, Мениджър партньорства в сайта Уча.се и др.
Билетите за "Вечерта на скритите таланти" са на стойност 50 лв и са 100% дарение за каузата. Повече
информация за събитието: https://detebg.org/events/vecher-na-skritite-talanti-2/

Според данните, събрани от новосъздадена организация в МВР, жертвите на домашно насилие в България през
първите 5 месеца на тази година са 4 пъти повече, отколкото полицията е регистрирала за цялата 2021 г.

Жертвите на домашно насилие от началото на годината до май месец са 1738. Сред тях преобладават жените –
1194 и децата – 409. Това съобщи вътрешният министър Бойко Рашков в оставка по време на парламентарния
контрол в сряда, цитиран от Дневник.

Той каза още, че във вътрешното министерство е създадена организация за събиране на статистическите данни
за извършени престъпления, свързани с домашно насилие.

"Информацията, която се получава и съхранява в МВР за случаи на домашно насилие се попълва ежемесечно в
таблици от регионалните координатори в областните дирекции на МВР въз основа на получени данни от
съответния съд в районното управление по постоянен адрес на извършителя на домашно насилие", казва още
Рашков.

В полицейската статистика за цялата минала година са отчетени едва 439 престъпления в условията на домашно
насилие, а през 2020 г. те са 606, припомня още Дневник. По-голямата част от тях се водят разкрити.

Точно защото липсва единна статистика по този проблем, Министерството на правосъдието разработи
предложения за изменения в Закона за защита от домашното насилие.

В него се предвижда държавата да създаде кризисни центрове и защитени жилища за жертвите на домашно
насилие. Пострадалите ще могат да подават жалба още в лекарския кабинет, да имат право на безплатна правна
помощ. Увеличава се и срокът за подаване на жалба от един на три месеца.

Според неофициалните данни през 2021 г. в България най-малко 22 жени са убити от мъже и почти във всички
случаи заподозрени за убийството са техни партньори, съпрузи, синове. Официална статистика за тези убийства
обаче липсва.

Държавата не събира и данни за случаите на домашно насилие и насилие, основано на пола. Според различни
проучвания една на всеки три жени е преживяла физическо и/или сексуално насилие.

Заради бездействието си в борбата срещу домашното насилие България е осъждана няколко пъти от Европейския
съд по правата на човека (ЕСПЧ) в Страсбург.

* Гореща телефонна линия за пострадали от насилие на телефон: 0800 1 8676 и 02981 76 86

Връзка с фондация "Асоциация Анимус" може да бъде осъществена и на имейла им [email protected]

www.svobodnaevropa.bg, · Copyright (c) 2018. RFE/RL, Inc. Препубликувано със съгласието на Radio Free
Europe/Radio Liberty, 1201 Connecticut Ave NW, Ste 400, Washington DC 20036………. .

София. Schneider Electric, лидер в дигиталната трансформация на енергийното управление и автоматизацията,
получи отличието "Бизнес лидер на годината" на осмото издание на Годишните бизнес награди на b2b Media.
Ежегодният конкурс е признание за постиженията на компаниите в развитието на корпоративната социална
отговорност, иновациите и устойчивото поведение.
https://www.se.com/bg/bg//>Schneider Electric България получи приза за цялостната си инвестиционна програма,
която включва както проекти за разширяване и модернизация на собствените площи и мощности, така и

Заглавие: Броят на жертвите на домашно насилие е 4 пъти повече според нова статистика на МВР
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инвестиции в квалификация за екипа и социално отговорни бизнес проекти, насочени към средата у нас. Ключова
инициатива за компанията и директна инвестиция в българската бизнес среда е конкурсът за подпомагане на
дигитализацията на българската индустрия "Стартирай 4.0". Той се проведе в партньорство с Професионалната
асоциация за роботика и автоматизация (ПАРА) и събра над 30 предприятия-участници. Отличени в него бяха
"Куминяно Фрут" и "Обединена млечна компания", всеки от които получи пакет от три приложения за
дигитализация в индустрията заедно с внедряването. 
"За мен е чест да приема тази награда, защото в Schneider наистина се подхожда с визия," сподели на
церемонията Калина Петкова, мениджър "Корпоративни комуникации" на Schneider Electric България. "Помня
добре времето, когато за хората беше повод за гордост и радост да споделят, че работят под ръководството на
чужди мениджъри, и съм щастлива, че това вече не е така. И търговските ни операции, и производството у нас се
ръководят от българи, които имат нужния размах и енергия за осъществяването на значими проекти. Печелим
отличието "Бизнес лидер на годината", защото нашите лидери са мотивирани и целенасочени да развиват както
бизнеса на компанията, така и цялостната среда у нас", допълни Петкова. 
Идеята за провеждането на конкурса "Стартирай 4.0" е естествено продължение на постигната Smart Factory
сертификация на завода на компанията в Пловдив. Чрез конкурса добитата вече експертиза беше споделена с
пазара и директно предадена към местните бизнеси. В допълнение Schneider Electric работи по партньорства с
образованието и неправителствения сектор, а наскоро обяви и разширение на предприятието си у нас с три нови
производствени линии. С това до средата на 2023 година екипът на компанията тук ще надхвърли 1000 души.

Историческите и концептуалните етапи за формиране на нефинансовата отчетност като инструмент за
представяне дейността на предприятията в областта на екологичните, социалните и управленските им аспекти.
Всичко това намира обобщение в книгата на д-р Марина Стефанова "Отчитане на устойчивостта на
предприятията". В нея тя анализира видовете данни, техните източници и ползватели. 
Д-р Марина Стефанова e главен асистент и директор на магистърска програма "Отговорно и устойчиво
управление" в Стопанския факултет на СУ "Св. Климент Охридски" и ръководител на ESG академията в Центъра
за образователни услуги при СУ. Освен това тя е председател на Българска асоциация на КСО специалистите и
консултант на програмата "Businеss for results" към УНИЦЕФ в България. 
"От много години сме свидетели как българските компании вършат добро, както на пазара, така и на обществото,
но не сме убедени докрай, че онова което вършат го казват с достатъчните аргументи, които са нужни да ни убедят.
За мен това са двете най-големи предимства на това да докладваш своите дейности по нефинансов начин. На
първо място да можеш да дадеш обективна оценка за работата и инвестициите, които вършиш и от друга страна да
го покажеш по начин, по който не звучи толкова като PR, а звучи като част от твоята истинска, ежедневна стопанска
дейност", каза в студиото на Радио София д-р Марина Стефанова. 
Книгата е предназначена за студенти, докторанти и преподаватели в бакалавърски, магистърски и докторски
програми на факултети по политически, стопански и технически науки. Тя би била полезна и на експерти и
ръководители в компании, съсловни и браншови асоциации, аналитични центрове, както и на инвеститори и
администратори. 
Подробности можете да чуете в интервюто на Катя Василева с д-р Марина Стефанова. 

Наградите са високо признание за социалната отговорност и устойчивост към обществото

"ЗД Евроинс" АД получи високо признание за своята социалната отговорност и устойчивост към обществото по
време на 8-то издание на конкурса "b2b Media Awards 2022", който се проведе на 12.07.2022г в частно средно
училище "Свети Георги".

Компанията бе отличена с първи места в категориите "Благотворителна инициатива на годината" и "Социален
проект на годината", а в категория "Проект с образователна насоченост в сферата на бизнеса"приза спечели
"Евроинс Иншурънс Груп" АД, компанията – майка на "ЗД Евроинс" АД.

"ЗД Евроинс" АД спечели първо място в категория "Благотворителна инициатива на годината" за осигуряване на
средства за рехабилитационен лагер, в с.Равда, на деца лишени от родителски грижи пребиваващи в "Комплекс за
социални услуги за деца с увреждания", гр.Стражица.

Компанията спечели още едно първо място в категория "Социален проект на годината" за учебна кухня "Надежда",

Заглавие: "Отчитане на устойчивостта на предприятията" като инструмент за представяне на дейността им
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съвместен проект с фондация "Светът на Мария". Учебна кухня "Надежда" е иновативна инициатива, която дава
възможност на повече от 30 младежи с интелектуални и други увреждания да се развиват и да усвояват уменията,
които са им нужни, за да се реализират в обществото. Наред с дейностите в професионалната кухня, в учебният
център се развиват и професионални дейности в още три направления: градинарство, почистване, пакетиране. "ЗД
Евроинс" АД трета поредна година подкрепя и дарява средства за оборудване и развитие на професионалния
трудов център.

"Евроинс Иншурънс Груп" АД спечели второ място в категория "Проект с образователна насоченост в сферата на
бизнеса" за стипендиантска програма "Постигам по-висок успех"-съвместен проект с фондация "Благотворител".
Програмата има за цел да стимулира усилията и стремежа към знания на ученици с висок успех от 8-и до 12-и клас
и студенти 1-ви курс, лишени от родителски грижи. Стипендиите се получават след конкурс в два етапа и са
сериозен мотив младите хора да повишат успеха си с повече от една единица. "Евроинс Иншурънс Груп" АД
подкрепя програмата за трета поредна година и приема студенти на стаж в компанията.

"Гордея се, че проектите, по които работим с колегите и помагаме те да се случат, и да допринесат за доброто на
обществото, са видими и биват оценени подобаващо в конкурси като "b2b Media Awards 2022". Всяка година
конкуренцията между участващите в конкурса компании е все по – голяма, а проектите са все по-добри и по-
мащабни. В България отговорните към обществото компании стават все повече и се наблюдава тенденция, в която
не само големите компании с милиони левове печалба, но и по-малки компании участват и подпомагат проекти
насочени към подобряване на работната среда на служителите, околната среда, образованието и здравето на
обществото. Фокусът на социалната отговорност и устойчивост на нашата компания са българските деца и особено
децата в неравностойно положение, лишени от родителски грижи. Нашата кауза е да помагаме за здравето,
развитието и образованието на тези деца. Тези три награди са за целия ни екип и ни дават увереност, че вървим в
правилната посока и това, което правим го правим добре, затова ще продължим да правим добро за обществото и
за средата, в която живеем."- сподели по време на церемонията Десислава Еленкова, мениджър "Маркетинг и
комуникации" в компанията.

"b2b Media Awards 2022" се провежда за осма поредна година и има за цел да отличи най-добрите практики на
социално - отговорни кампании и ангажираността им с различни социални каузи, които благоприятстват
развитието на служителите, околната среда и обществото.

Сборник представя най-разпространените фалшиви новини срещу ромските общности

"Грижа за истината – срещу фалшивите новини и антиромската дезинформация" е заглавието на най-новото
издание на Фондация "С.Е.Г.А. – Старт за ефективни граждански алтернативи", което вече е достъпно онлайн на
уебстраницата на организацията. Книгата представя основната част на извършеното по проект "Грижа за
истината", фокусиран върху едно от най-явните и нелицеприятни проявления на анти-ромските нагласи и
тенденции в българското общество – медийните дискурси, които разчитат на дезинформация и фалшиви новини
при представянето на ромските общности и отразяването на събития, свързани с тях.

Изданието е продукт на съвместната работа на експертен екип от четирите партньорски организации – Фондация
С.Е.Г.А., Фондация "Приложни изследвания и комуникации", Фондация "Рома-Лом" и Центъра за изследване на
демокрацията. Автори и съавтори на текстовете в книгата са едни от водещите дългогодишни изследователи по
темата: Ралица Сечкова, Росалина Тодорова, Лилия Якова, Румян Сечков, Люба Батембергска, Емануил Георгиев
и Николай Кирилов.

Включените доклади и анализи засягат теми като: представяне на многопластовия състав на ромските общности;
очертаване на актуални медийни тенденции вътре в тях; отличаване на основните медийни клишета по отношение
на ромите в България, въз основа на които се тиражират и фалшиви новини; наблюдение върху механизмите и
каналите за разпространение на медийна враждебност и дезинформация срещу ромите; достоверни факти,
оборващи най-често срещаните митове; добри практики и стратегии за противодействие както вътре в ромските
общности, така и в по-цялостния обществен контекст.

"Идеята за проекта "Грижа за истината" не беше мислена и измислена в офиса на някоя от партньорските
граждански организации за участие в конкурса по програмата на ЕС. Тя беше "натрапена" от реалната ситуация, в
която се намира българското общество, разделяно по различни признаци чрез целенасочени действия от
политически формации и добре организирани групи. Новите технологии – електронните медии и социалните
мрежи, много успешно подпомагат този процес, защото се развиха стремително през последните години и свариха
неподготвени хората да боравят разумно с тях." – подчертава в увода към книгата Румян Сечков.

В съкратен вид в книгата са включени и три наръчника за разпознаване и противодействие на фалшивите новини и
медийните манипулации, разработени от Фондация "Приложни изследвания и комуникации". Първият е базисен,

Заглавие: С "Грижа за истината" срещу фалшивите новини и антиромската дезинформация
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предназначен за по-широка аудитория, вторият е насочен към ромски лидери и активисти и здравни медиатори, а
третият е предназначен за учители. В него са включени методика за развиване на критично мислене и
толерантност у учениците, както и примерни уроци, които могат да се прилагат в клас.
Книгата "Грижа за истината – срещу фалшивите новини и антиромската дезинформация" е полезен познавателен
и приложен инструмент за всички, които пряко или непряко се занимават с темите за антиромската
дезинформация, фалшивите новини, безопасен интернет. Публикуваните анализи, методики и ресурси са от полза
и на ромските активисти в конкретната им работа с общностите при разсейване на слухове и неверни твърдения,
често водещи до допълнителна автосегрегация.

Тази публикация е разработена в рамките на проект ГРИЖА ЗА ИСТИНАТА – "Преодоляване на антиджипсизма
чрез овластяване на ромите за противодействие на дезинформацията и фалшивите новини в България",
съфинансиран от Програма "Права, равенство и гражданство" (2014 – 2020) на Европейския съюз и е реализиран
в партньорство от Фондация С.Е.Г.А. – Старт за ефективни граждански алтернативи (водещ партньор), Фондация
"Приложни изследвания и комуникации", Фондация "Рома-Лом" и Център за изследване на демокрацията.

"Да, институциите стават по-прозрачни и да, хората стават по-търсещи информация от институциите".

Това каза пред БНР Гергана Жулева, изпълнителен директор на Програма Достъп до Информация (ПДИ).
Фондацията ще представи днес 22-рия си годишен доклад.

"Положителна тенденция е, че все повече се подават заявления за достъп до информация по електронен път.
През 2020 година са 14 500 заявления, повечето от които са по електронен път - 9 131 и 1779 чрез платформата
за достъп до обществена информация. За 2021 г. са 14 170 заявления, общо подадени по електронен път са 9
066".

Отказите по заявленията са главно заради това, че информацията представлява служебна тайна, "което е винаги
под въпрос", уточни тя и обясни, че съдът установява дали това е така, или е само твърдение на администрацията.

В "черния списък" на институциите, при които се наблюдава отчетлив отказ да предоставят исканата от тях
информация, Жулева посочи Фонд "Земеделие", по подчерта, че има промяна в годините.

Интервюто на Веселина Миланова с Гергана Жулева в предаването "Преди всички" можете да чуете от звуковия
файл.

Ако работите в социалната сфера, сте доброволец в организация в подкрепа на уязвими групи или просто
познавате някого, за когото работата с институции е голямо затрудние, можете да му помогнете! Споделете им за
нашето обучение! 
Фондация КОНКОРДИЯ България организира обучение в грамотност за хора от уязвими групи. Обучението е
насочено към ограмотяване на хора от ромски произход, безработни и в друг сериозен риск от социално
изключване. Чрез обучението участниците ще се научат:

как да попълват важни за тях заявления, молби и документи
къде и в кои държавни органи да търсят подкрепа спрямо нуждите си
какви изисквания трябва да покриват, за да получат подкрепа
как могат да запишат детето си на детска градина или училище
как да търсят работа
как да се представят по време на интервю за работа

Обучението се провежда от професионалисти с голям опит в работата с хора от уязвими общности. Обучителните
групи са малки, за да може да се обърне индивидуално внимание на всеки участник. Графикът се съгласува
спрямо възможностите на участниците като можем да осигурим занимания за децата на участниците, ако няма
кой да се грижи за тях. Обучителните групи ще се събират в сграда на фондация КОНКОРДИЯ България в гр.София,
където ще е най-удобно за всички участници. 

Заглавие: Гергана Жулева: Институциите стават по-прозрачни и гражданите са по-търсещи информация от тях
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За най-активните участници сме предвидили и допълнително обучение за техните права и тези на децата им. Това
ще им помогне да направят още една стъпка към самостоятелния и достоен живот!
Участието в обучението няма такса и е част от безвъзмездната подкрепа, която оказваме на хора в нужда.
Фондация КОНКОРДИЯ България разполага с лиценз №Л-3129-685 за предоставяне на социална услуга
"Обучение за придобиване на умения" издаден от Агенцията по качеството на социалните услуги. Обучението е
част от дейностите по проект "Нашите права и отговорности". 
За да се запишете в обучението или да получите повече информация, моля позвънете на 087 773 0797 ,
София Белчева, Ръководител проект. 

Проектът "Нашите права и отговорности" се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 55 571 евро,
предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП -
www.activecitizensfund.bg . Основната цел на проект "Нашите права и отговорности" е подобряване на
уменията на хора от маргинализираните ромски общности в София да упражняват своите права.Тази
публикация е създадена с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия
механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на
документа се носи от фондация КОНКОРДИЯ България и при никакви обстоятелства не може да се приема, че
отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство
и Оператора на Фонд Активни граждани България. 

Площадка с фитнес уреди бе открита в Карлово. Тя е съвместна инициатива на местната власт и Ротари клуб. При
нейната реализация Общината предостави 100 кв.м свой терен в парк "Христо Проданов" в Карлово. Неин
ангажимент бе изграждането на фундамента на съоръжението и поставянето на ударопоглъщаща настилка.

Закупуването на стрийт фитнесът и монтажът са дело Ротари клуб Карлово.

Официалното откриване събра членовете на благотворителната организация и кмета на общината д-р Емил
Кабаиванов. До края на годината всеки член на Ротари, а защо не и всеки карловец да може да прави по едно
коремно превъртане, хвърли ръкавицата към присъстващите бизнесменът Петър Ламбрев. Пръв отвърна на
предизвикателството Станислав Богоев. Той демонстрира на два пъти блестяща физическа форма като направи
трудното упражнение точно по правилата.

Заместник-кметът Николай Цветков показа идеално набиране, а кметът Емил Кабаиванов обра овациите на
същия уред.

Той също демонстрира отлична форма и отправи покана към карловци да спортуват.

Стрийт фитнесът е поредния проект, който осъществяват съвместно Ротари Карлово и общината, припомни паст
президентът Илко Копарански. Спортът и здравето са свързани, затова ще продължим да работим заедно в тази
посока, подчерта президентът на Ротари Карлово Милена Везенкова. Последните две години ни напомниха колко
е важно здравето, посочи още тя.

Присъстващите почетоха паметта на ротарианеца Христо Тахчиев, който си отиде от този свят внезапно на 11
октомври миналата година. Той работеше всеотдайно за каузите, посветени на Карлово, припомни Илко
Копарански.

Кметът на Карлово д-р Емил Кабаиванов благодари за поредния добър жест на Ротари Карлово и допълни, че
заедно с членове на организацията обсъждат нови съвместни инициативи.

Издателство Клет България спечели сребро за "Успешно развитие на бизнес организация" и бронз за "Инвеститор
с визия" по време на официална церемония на Годишните награди на b2b Media, която се състоя на 12 юли в
София.

"Благодарим за оценката на усилията, които полагаме. Работата ни се основава на стремежа да допринасяме със
собствените си възможности, експертиза и страст, за да подпомогнем образованието у нас. Цялата ни дейност е в
посока да направим образованието по-достъпно, по-разбираемо, интуитивно и в крайна сметка да води до видими
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и ясни подобрения в живота на хората. Продължаваме да работим за въвеждането на иновативни образователни
решения и качествено образование.", коментира Владимир Колев, управител на издателство Клет България.

За осма поредна година в рамките на конкурса бяха наградени най-добрите компании, организации и личности за
иновации, устойчиви и социално-отговорни кампании, благотворителни каузи, успешно развиващи се бизнеси и
лидери. Участниците се конкурираха в над 30 различни категории.

В началото на 2020 г. издателство Клет България си поставя за цел да надгради подхода към учителите като се
възползва от натрупаното знание за спецификата на техните нужди. В тази посока развива няколко ключови
проекта, сред които онлайн инициативата насочена към преподавателите "Е-академия", интерактивната
образователна платформа iZZI, съдържаща над 50 000 образователни ресурса, готови видео уроци, анимации и
помощни учебни материали. Стартират и партньорска програма със СофтУни за надграждане дигиталните умения
на учителите "Дигиталният учител", както още редица инициативи и обучения в подкрепа на учители, ученици и
родители.

ИНДИВИДУАЛНО ДАРИТЕЛСТВО - (БРОЙ
НОВИНИ: 3)

С още един велосипед се увеличават наградите в играта "Опознай Димитровград, за да го обикнеш", съобщават от
инициаторите от Детски и младежки център. Вече 5 са велосипедите, които ще бъдат раздадени като награди в
томбола след края на опознавателния тур. Щедрото дарение е от бизнесмена Недялко Димов и фирма "Енди".

Групата за летни занимания към Детски и младежки център "Опознай Димитровград" има за цел да отмени
родителите при индивидуалните опознавателни обиколки из града. Опознавателната игра продължава до 31
август.

Деца от Димитровград атакуваха кабинета на кмета Иво Димов (haskovo.live)

Този път Фани Шеврова предостави одеяла и чаршафи за Вътрешното отделение в МБАЛ-Велинград

Фани Шеврова, чието име неведнъж се споменава с добро след поредната сторена от нея добрина, направи
поредно дарение на МБАЛ-Велинград, съобщиха от лечебното заведение. Жената е предоставила 27 одеяла и 24
чаршафа за нуждите на Вътрешното отделение. Екипът на обществената болница изказа дълбока признателност
за жеста и загрижеността на дамата към пациентите.
Фани Шеврова е собственичка на магазини за храни. Припомняме, че тя неведнъж е помагала на хора в нужда или
е дарявала за обществени каузи. В разгара на пандемията предостави 300 пакета за бедни с продукти от първа
необходимост, които бяха раздадени от общински служители и доброволци. 
Пак през паметната 2020 година, няколко месеца по-късно, предприемачката дари на Общинската болница
спални комплекти за новосформираното тогава Ковид отделение.
Родопчанката, известна с голямото си сърце, не обича да говори за себе си, обикновено добрите ѝ дела стават
известни от съобщенията на бладодарните получатели на даренията. За нея се знае, че помага още от дете - така
е възпитана от родителите си. Редовно помага на Съюза на слепите. Ако коментира нещо по темата, то е съвет
даденото да се дава от сърце. И че е важно в трудни моменти хората от една общност да останат задружни.
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Децата от "Лятното училище" на проект "Социално включване чрез услуги за ранно детско развитие в Община Русе"
днес посетиха Русенски университет "Ангел Кънчев" . Там те бяха гости на Университетската лятна академия за
деца "В чудния свят на растенията". Техен домакин и гид беше д-р Петя Ангелова, преподавател по " Ботаника и
Систематика на растенията" в университета. При обиколката в градината децата се запознаха с много видове
дървета и храсти, като научиха и техните характерни листа, цветове и предназначение. Между по-интересните бяха
японската вишна, японската дюля – известна с лечебните си свойства, дървото копривка, белия бор, двата вида
липа и коя от тях се използва за чай. Разгледаха четири вида шишарки и много интересни цветове на храсти.
Заради големия интерес и получените знания всички деца получиха сертификат " В грижа за растенията".

Любопитен момент в посещението на Русенския университет за децата бе запознаването с най-големия дарител
на висшето училище – Игнат Канев. С негови средства е построен големия конгресен център, който носи неговото
име. Децата научиха прелюбопитните истории от биографията на Канев пред неговия портрет. Че е роден в село
Горно Абланово и на 14 години емигрира. Животът му преминава през работа в Австрия, от където заминава за
Канада. Постиженията му там и създаването на фондация, чрез която прави дарения в родината си. За неговото
пословично трудолюбие и обич към България. На днешния ден се навършват две години от смъртта на Игнат
Канев, който почива на 93 години. Носител е на орден "Стара планина", почетен гражданин е на Русе и доктор
хонорис кауза на Русенския университет.

КАМПАНИИ - (БРОЙ НОВИНИ: 15)

Нова NetPoints дарителска кауза е в ход, съобщават от "Неутуоркс-България", най-големия кабелен оператор в
Североизточна България.

Дарителската акция е посветена е на 45-годишния Георги Колеолов от Русе. Той е баща на две прекрасни
момичета и заради тях и цялото му семейство и приятели трябва да му подадем ръка.

Георги има злокачествен мозъчен тумор, като за съжаление лекарите в България не могат да помогнат за
излекуването му.

В момента се провежда лечение – таргетна терапия, в Истанбул, Турция, което дава надежда Георги и
семейството му, че е възможно да се пребори с коварната болест. За съжаление и в този случай лечението е
скъпо и сумите са непосилни за семейството.

Близките на Георги са благодарни за всяко споделяне и помощ.

Сумата, която трябва да се събере за следващия месец, e 37 000 Евро, за да продължи терапията му.

Всеки, който има желание да помогне и с парична сума, освен NetPoints може да го направи на следната
дарителска сметка:

Пощенска банка

IBAN BG84 BPBI 79214040 9097 02

BIC BPBIBGSF

Корнелия Любомирова Романова – Колеолова (съпруга на Георги Колеолов)

Ето и какво сподели тя с нас, а от наша страна е редно да предадем на вас нейните думи: "Благодаря Ви, че ни
протягате ръка! Благодаря, че ни давате надежда!"

Вярваме, че доброто е не само заразно, но по-силно от всичко друго и сумата ще се събере, за да може Георги да
продължи лечението си и един ден да бъде отново здрав баща и съпруг!

––––––––––––––––––––––––-

Как да направите дарението си от NetPoints:

Влезте в своя потребителски NetWorx-панел – https://my.networx.bg/. В менюто ще видите бутон "Дари NetPoints❤️".
След като влезете, ще видите коя е каузата за месеца, за която може да дарите NetPoints, и какво количество
точки са събрани до момента.

С плъзгащия курсор определяте количеството NetPoints, които искате да дарите за месечната кауза. Имайте
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предвид, че 1000NetPoints = 1 лв.!
В края на кампанията NetWorx ще дари равностойността на събраните NetPoints за каузата, за която сте дарили!

Защото има много начини да направим добро! А заедно можем МНОГО ПОВЕЧЕ!

За Георги и за каузите, в които вярваше Виктория Маринова, за ДОБРОТО у нас!

#VikiCause; #NapraviDobro

С много усмивки и положителни емоции във Великотърновския университет тържествено беше открит 45.
Международен летен семинар по български език и култура. В тазгодишното издание на форума се включват 80
участници от 29 държави, разположени на 4 континента – Европа, Азия, Америка и Африка.

Ректорът проф. д-р Христо Бонджолов ги приветства и откри МЛС.

"Уважаеми колеги, уважаеми участници в 45. Международен летен семинар по български език и култура, за мен е
удоволствие да Ви приветствам с "Добре дошли!" в старопрестолния град Велико Търново, в духовната столица на
България. Събират ни желанието да научим още един език, на който да се разбираме и Моята България, която в
този месец е най-гостоприемна, радва се на най-много гости от различните краища на света, дарява ги със
светлина и топлина, омайва ги с красотата на своята природа, с песента на птиците, с езика, историята и културата
на един древен европейски народ.

За тези дни, в които ще сме заедно, границите помежду ни ще се стопят, преградите и предразсъдъците ще
изчезнат, а словото и общуването ще градят мостове на приятелство, защото всичко е преминаване, мост, а цялата
ни надежда е на отсрещната страна! Откривам 45. Международен летен семинар по български език и култура!",
каза в приветствието си проф. Хр. Бонджолов.

Международният летен семинар по български език и култура е част от модерния облик на Великотърновския
университет и на Велико Търново – старата столица на България, традиционно средище на общославянската
духовност и на православието./ ВТУ "Св. св. Кирил и Методий"

Малката Рабия се появи на бял свят три месеца преди термина в Асеновград, сега за нея е грижат едни от най-
добрите неонатолози в Централна южна България в УМБАЛ "Свети Георги"

Тази събота бременна жена постъпва по спешност в МБАЛ "Асеновград". Оказва се, че има прееклампсия
(повишено кръвно налягане и белтък в урината) и за зла участ – наполовина отлепена плацента. Налага се спешно
Цезарово сечение. Операционен екип, съставен от д-р Топчиян, д-р Кълева, д-р Ивайло Червенков, д-р Томова, д-
р Томов, акушер Камишева, мед. сестра Попова и мед. сестра Христева, извършват успешно интервенция.

Така на бял свят, три месеца преди термина, на големия мюсюлмански празник Курбан байрам, се появява
малката Рабия с тегло от едва 980 грама.

От Гинекологичното отделение на Асеновградската болница минути, след като я стабилизират и предават на
колегите си от Университетската болница "Свети Георги" в Пловдив написаха в социалната мрежа:

"На Мюсюлманския празник, нека нейният Господ я закриля! Транспортната линейка на "Капачки за бъдеще" ще
се погрижат за транспорта ѝ до УМБАЛ "Свети Георги".

Бебенцето трябва максимално бързо да бъде транспортирано до Неонатологията в УМБАЛ "Свети Георги" в
Пловдив.

Докато трае операцията на майката в Асеновград, линейката на #КапачкиЗаБъдеще вече пътува натам. Бебенцето
е стабилизирано в кувьоза, който също от "Капачки за Бъдеще" дариха на болницата преди три години и след това
е успешно транспортирано до "Свети Георги", където за него се грижат едни от най-добрите неонатолози в
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Централна южна България.

Още един успешен транспорт на линейката на "Капачки за Бъдеще".

Още един спасен от лекарите живот! Поклон пред тези хора!

Един ден остава до благотворителния концерт на Националния фолклорен ансамбъл "Българе", който ще се
проведе на 12-ти юли, вторник от 19,00 ч. в НЧ "Христо Ботев 1884" в Ботевград и чиято цел е събирането на
средства за лечението на 53 годишната Нели Иванова от града. Междувременно, общинският съветник Дамян
Маринов, който многократно е проявявал съпричастност към подобни каузи, успя да приобщи към тази кауза и
хора от музикалните среди, сред които диджей Крум Ергин. Самият той, във видеоматериала, който ви
представяме, обяви, че сумата от 2000 лв. – събрана от абонамент на канала www. patreon. com /jfspirit, ще бъде
предоставена за Нели.

Източник: balkanec.bg 

На 09 юли 2022 г. от 20:30 на сцената в градския парк се проведе концерт на ДИМАНА, организиран от Община
Елин Пелин, с любезното съдействие на Тодор Тодоров, Емил Цонев, Евгени Арсов и Дани Гандова.

Община Елин Пелин подкрепя каузата "Да помогнем на Катерина ❤" и в близост до сцената бе поставена
прозрачна кутия за дарения. Може да подкрепите малката Кати бързо и лесно с SMS, изпратен на кратък номер
17 777 с текст DMS KATI.

Вечерта започна с изпълненията на младата и талантлива Венелина Бонева от с. Нови хан, която изпълни
песните: "Сляп ден", "Мой свят" и "Приятели".

След това на сцената се изяви ДИМАНА, която представи емблематични български песни. Вечерта завърши с
народни песни, хора и много усмивки.

Звук и светлина:

"1М Студио" ЕООД

Сценична конструкция:

"Ню стейдж Груп" ООД

Още от СОФИЯ:

48-годишния Светлозар Дончев е самотен баща на две деца и е диагностициран с болестта на Бюргер (Buerger's
Disease). Той е един от малкото хора с болестта на Бюргер в България и от 2019 г. се бори, за да не бъдат
ампутирани краката му. 
Преди да заболее, Светлозар е имал сигурна и постоянна работа, с която е издържал и изхранвал двете си деца,
за които сам се грижи. Болестта обаче го прави нетрудоспособен и проблемите му започват да се задълбочават.
За съжаление, поддържащата и животоспасяваща терапия на Светлозар не се покрива от НЗОК и той изпада в
невъзможност сам ди си купи скъпоструващите медикаменти за своето лечение, както и да закупи храна и дрехи
за двете си деца.
Приятелите на Светльо проявяват милосърдие и солидарност и организират няколко дарителски кампании, чрез
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които са събрани средства както за лекарства за лечението му, така и за дрехи и храна на децата му.
Тежкото заболяване на Светлозар е нелечимо, въпреки че може да се стопира с медикаменти. Лекарят, който
досега го е лекувал, му съобщава, че при най-тежкия сценарий е възможно да се стигне до ампутация на краката.
Въпреки мрачните прогнози, Светлозар получава лъч надежда, когато разбира, че чрез инжектиране на стволови
клетки може да бъде стопирано развитието на тежкото му заболяване и да се избегне ампутация на краката му.
Необходимите средства за двете процедури за инжектиране на стволови клетки, заедно с предстоя в болницата в
Турция са 50 000 лв., сума която е непосилна за семейството на Светлозар.
От дарителските кампании, които приятелите на Светозар организираха до сега са събрани 41 000 лв., но те не са
достатъчни, за да може той успешно да завърши двете процедури на трансплантация на стволови клетки. Именно
затова приятелите на Светльо се обръщат още веднъж към всички хора с добри сърца с молба и призив за помощ,
съпричастност и солидарност към Светлозар и двете му деца.
"Всяко направено добро се връща десетократно и нека всеки един от нас да отвори сърцето си и да направи
добро, с което да помогне на Светлозар да оздравее и да се върне към нормалния си живот, работата и грижата
за двете си деца", призоваха приятелите на Светльо.
Те припомниха, че сумата, която недостига за успешното завършване на двете процедури по трансплантация на
стволови клетки е 9 000 лв.
Сметката, по която може да дарите средства и да помогнете на Светлозар, е:
IBAN: BG61FINV91501017624864
BIC: FINVBGSF
Титуляр: Светлозар Николов Дончев
e-mail: don4ev1974@abv.bg
PayPal: Svetlozar Donchev
Телефон за връзка със Светлозар и за дарения на храна и дрехи за децата му: 0877717471 

8 579 лева е сумата, събрана от Благотворителната инициатива "Купи тениска-подари мечта". Днес в община
Хасково бяха отворени кутиите с даренията, поставени по време на Хасково Рок 2022. Парите са от закупените
тениски от рок феста и с тях ще бъдат осигурени инструменти на даровити деца.

Към сумата ще бъдат прибавени и от 943 лв., останали след закупуването на музикални инструменти от фестивала
миналата година. Припомняме, че те бяха връчени на талантите при старта на рок феста тази година.

Инициаторите благодариха на всички, които са се отзовали на каузата. Всеки който желае все още може да си
закупи тениска, за да подкрепи каузата.

Таланти от Хасково получиха инструменти от кампанията "Купи тениска-подари мечта"

Продължава благотворителното събиране на пластмасови капачки за МБАЛ - Силистра. 
През изминалата седмица лекари, медицински сестри и санитарки от силистренското детско отделение
предадоха капачки, като така изразиха своята съпричастност към каузата.
Санитарка Илиева и завеждащата отделението д-р Чумпалова предадоха капачките, като в инициативата се
включиха от други отделения на болницата 

Няма значение дали живееш в голям или малък град, нито на колко си години, когато имаш голямо сърце. Такива
са децата на Мездра и вече са научили най-ценните уроци, извън класната стая. Даряват за другите, които нямат
това, което те имат.

Децата сами избират какви каузи да подкрепят.

Заглавие: 8 579 лв. събра Благотворителната инициатива "Купи тениска-подари мечта" в Хасково
Дата: 12.07.2022 14:03
Медия: Haskovo.Live

Заглавие: Продължава благотворителното събиране на капачки за МБАЛ - Силистра
Дата: 12.07.2022 20:33
Медия: Кворум Силистра

Заглавие: "Добрите истории": Ученици и доброволци от Мездра организират благотворителни базари за хора в
нужда
Дата: 14.07.2022 10:41
Медия: БНТ Новини

https://haskovo.live/8-579-%D0%BB%D0%B2-%D1%81%D1%8A%D0%B1%D1%80%D0%B0-%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%82/
https://www.kvorum-silistra.info/news/25873
https://bntnews.bg/news/dobrite-istorii-uchenici-i-dobrovolci-ot-mezdra-organizirat-blagotvoritelni-bazari-za-hora-v-nuzhda-1201499news.html


"Много ни се искаше от една страна да подкрепим тях, а от друга страна да успеем да създадем знанието за това
колко е важно да даряваш, да подкрепяш, да бъдеш съпричастен. Някак си ни се иска да изградим такава култура,
която да инвестира в това знание в младите, в малките, в тези, които сега растат", разказва Яна Рупева, директор
на фондация Проект "Северозапад".

Основано преди век, основно училище "Христо Ботев" отваря врати благодарение на доброволци и дарители. В
този дух за помощ се възпитават и поколения ученици. Днес Никол и Виктор се учат, че всяко добро има значение,
ако вложиш душа.

"Направихме гривни, ключодържатели и магнити, магнитите и ключодържателите са от дърво, а гривните са от
мъниста и ластик", обясни ученикът Виктор Павлов.

"Бяха изработени в класната ни стая, на няколко чина ги правехме, от дърво, има едно дете, което донесе
дръвчетата и там ги пилехме, след което ги надписахме отгоре, залепихме им магнит, а другите им сложихме
отгоре ключодържател", допълни Никол.

Изделията на децата са с кауза - искат да помогнат на дете в нужда да се излекува. С поредица от
благотворителни базари, организирани по проект на Фондация "Америка за България" учениците от основоното
училище "Христо Ботев" успяват да съберат над 3000 лв.

"Получихме информация за това, че ще има такъв проект, по който можем да работим. Трябва да ви кажа, че
много бързо го взехме решението, всички бяха "за", приеха го присърце", каза Цветанка Василева, класен
ръководител.

"Искам да помогна на детето Сиянка, за да може то да учи и да играе като нас, като нормалните деца", каза
Виктор Павлов, ученик.

Идеята дарените средства да отидат за Сиянка идва от самите деца, без никаква намеса от страна на класния
ръководител.

"Много ни се иска от една стана да продължим да работим с тях по този методичен, ежедневен начин, така че
дарителството и доброволчеството да станат част от ежедневието им. Активно тече и нашата кампания за
събиране на средства. Надяваме се през октомври да раздадем първите стипендии на деца в Мездра", обясни
Яна Рупева.

С грижа и за възрастните, Яна мечтае да отвори патронажна кухня за хора в затруднено положение. Така, преди
три години, с помощта на дарители, мечтата ѝ се сбъдва.

"Успяхме да изградим и патронажна кухня, която вече три години работи и доставя храна в повече от 17 населени
места в община Мездра и община Враца. През годините, благодарение на дарителската подкрепа успявахме да
осигуряваме безплатно хранене за хора в крайна нужда".

В резултат на това дарителите създават фонд, който подкрепя младите, но и ги учи на съпричастност към
уязвимите.

"Животът ни сблъска с една възрастна жена, която беше силно инвалидизирана, на легло. Децата ѝ прибираха
пенсията, минаваха веднъж седмично и мятаха една кутия вафли и тя живееше седем дена на вафли. Тогава
домашната помощница ни разказаше как ѝ занесла лютеница и хляб и възрастната жена така се зарадвала...
помощницата разказваше: "децата ми на сладкарница не са се радвали толкова". И тогава се появи желанието да
направим кухнята", разказа още Яна Рупева.

A децата от Мездра вече виждат смисъла от осемте благотворителни базара. Благодарение на тях социалният дом
в Мездра вече има нови електрически и домакински уреди. С парите успяват да дадат надежда и за лечението на
мъж от града, както и на техен съученик. И са убедени, че за добрите дела няма възраст. За тях трябва сърце.

Вижте повече в репортажа

Гледайте още от "Добрите истории"

Изографисването на една от стените в храм "Свети Георги Победоносец" в град Брезник е почти завършено,
предаде репортер на Zapadno.com.

Заглавие: Изографисването над входа на брезнишкия храм "Свети Георги Победоносец" е почти завършено,
продължава набирането на дарения за останалите стени
Дата: 15.07.2022 09:07
Медия: Zapadno.com

https://zapadno.com/2022/07/15/%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%81%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D0%B4-%D0%B2%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%88/


Дейностите по изографисването на храма стартираха в началото на месец юни тази година и се финансират от
събрани от 2016 година до момента дарения от дарители. Парите се събират чрез сдружението "Заедно за храма
Св. Георги Победоносец", което още през месец юни апелира чрез страниците на Zapadno.com за включване на
желаещи да подпомогнат кампанията. Идеята е докато се изографисва стената над входа на храма да се съберат
още средства, за да може изографисването на другите стени да продължи без прекъсване. Художник от град
Перник е на място и изографисва стената.

Дарения постъпват в дарителската сметка. Предвижда се следващата стена, която ще се изографисва, да бъде
източната, поясни отец Михаил Станкович. Дарения за инициативата се събират по няколко начина, като един от
тях е чрез банкова сметка в лева. За останалите може да прочетете в публикацията: Изографисването на
брезнишкия храм "Свети Георги Победоносец" стартира, но са необходими още дарения за работа.

Всеки, който желае да подпомогне кампанията от разстояние, може да го направи чрез банковата сметка:

Уни Кредит Булбанк АД
BIC UNCRBGSF
BG47UNCR 7000 1522 3897 80

Продължава набирането на средства за новостроящия се Храм "Св. Николай Чудотворец" в с. Ослен Криводол

Продължава дарителска кампания за събиране на средства за зографисване и оборудване на новостроящия се
Храм "Св. Николай Чудотворец" в мездренското село Ослен Криводол.

За целта са необходими около 100 000 лв. за закупуване на иконостас, икони, разпятие, владишки трон, панга̀р за
продажба на свещи, аналой, свещници, полилеи и църковна утвар, както и за изографисване на вътрешно
храмовото пространство.

Вече постъпиха първите дарения от жители на селото или техни роднини и приятели: Тихомир и Мила Иванови -
500 лв., Роман и Диана Иванови - 300 лв., "Тениди" ЕООД - 300 лв. (под формата на строителни материали),
Николай Петков - 100 лв., Никол Петкова - 100 лв., Николай Андреев - 100 лв., Николая Николова - 100 лв.,
Николай Денев - 100 лв., Ния Денева - 100 лв., Николета Христова - 100 лв., Николай Г. Николов - 100 лв., Николай
Н. Николов - 100 лв., Никол Николова - 100 лв., Николай Станков - 100 лв., Борислав Лилов - 100 лв., Митко
Аспарухов - 100 лв., Тереза Аспарухова - 100 лв., Красимира Каменова - 100 лв., Елма Йотова - 100 лв., Илинка
Станкова - 50 лв., Надежда Лилова - 50 лв., Василка Димитрова - 50 лв. и др.

До този момент са изразходвани 450 лв. за изографисване на храмовата икона и надписа на храма от врачанския
художник Христо Божков.

Всеки, който желае да дари средства, може да го направи по един от следните начини:

• чрез дарителската банкова сметка на Община Мездра в Банка "ДСК": IBAN BG95STSA93008425414500, BIC
STSABGSF, Код за вид плащане - 445100, Основание за плащане: За църквата "Св. Николай Чудотворец' - с. Ослен
Криводол;

• чрез пощенски запис на адрес: 3169 с. Ослен Криводол, община Мездра, Кметство Ослен Криводол, Кметски
наместник - Роман Иванов.

Всички средства ще се отчитат публично - както постъпилите, така и изразходваните. При желание от страна на
юридическите лица Община Мездра предоставя Договор за дарение.

За допълнителна информация: тел. 0898 795 213 и 0885 695 509, email: oslen_kmetstvo@abv.bg, Роман Иванов -
Кметски наместник на с. Ослен Криводол.

"Благодарим на всички, съпричастни към това богоугодно дело, споделиха от Кметство Ослен Криводол. В тези
трудни времена нека покажем, че не сме загубили своята вяра, доброта и връзка със Създателя!"

Заглавие: Дарителска кампания за храм "Св. Николай Чудотворец"
Дата: 14.07.2022 18:06
Медия: Враца Плюс

Заглавие: Дарителска кампания в подкрепа на Елена от Брегово
Дата: 14.07.2022 18:31
Медия: Дарик

https://vratzaplus.com/news/16578112018305/daritelska-kampaniya-za-hram-sv-nikolay-chudotvorets-
https://darik.bg/daritelska-kampania-v-podkrepa-na-elena-ot-bregovo


Елена Ангелова /https://www.facebook.com/profile.php?id=1639392495/ от Брегово е обичан и подкрепян човек.  ...

Елена Ангелова /https://www.facebook.com/profile.php?id=1639392495/ от Брегово е обичан и подкрепян човек.

Организирана е дарителска кампания за Ели, тъй като е диагностицирана от дете с рядко генетично заболяване -
болест на Улсън-Коновалов, което причинява спиране на работата на черния дроб.

В резултат организмът не изхвърля медта от тялото и я натрупва в органите. В края на 2020 год., Елена се
разболява от ковид-19 и симптомите се връщат. Изследванията показват, че има декомпенсация на черния дроб и
единственото решение е чернодробна трансплантация. Специален проект Блокчейн и мястото му в новата
дигитална ера

Елена прави консултация с проф. Юнал от болница "Медикъл парк" Истанбул, който потвърждава нуждата от
трансплантация и предлага да я извърши. Стойността на лечението е 70 000 евро. Днес Елена набира средства за
чернодробна трансплантация, помагат й приятели и близки хора.

Самата Елена работи като счетоводител и е широко скроен човек, помага на приятели и непознати и вероятно
заради това толкова много хора приемат кампанията й присърце.

Във Видин преди дни се организира благотворителен базар с помощта на фейсбук групата "Видин МАМА" /
https://www.facebook.com/groups/473466066159821/. Василена Тодорова, администратор на групата разказва: "
Цветелина Бурназова /https://www.facebook.com/profile.php?id=100000143158162/

-майка от фейсбук групата "Видин МАМА" предложи да се включим в кампанията.

Ние решихме, че е редно да помогнем като майки и общност в подкрепа на майките и на една бъдеща майка.
Нашата група, надявам се неединствена, държи на ценности, като подкрепата, защото е фундаментална
необходимост за всеки човек. И какъв по-подходящ момент от този да окажем подкрепа в помощ на Ели, ако не
сега и аз изключително много се радвам и съм благодарна на всички майки, които се включиха в подкрепа на
нейната кауза. Майките и бъдещите майки знаят, че винаги са подкрепени в лицето на "Видин МАМА"!", коментира
Василена Тодорова. Майките се включват с кулинарни творения, с бижута и детски дрешки. Събраната сума е
510лв. И кампанията продължава с онлайн продажби в подкрепа на Ели.

Сърцата и безрезервна подкрепа оказват хората от родното Брегово. Елена Сулова е също от Брегово
/https://www.facebook.com/svetoslavielena/, човек от детството на Елена Ангелова и нейна съученичка/
https://www.facebook.com/profile.php?id=1639392495/ разказва за пътя на своята инициатива в подкрепа на Ели без
гръмки думи, с много искреност и жар да се помогне:

"Главната причина да организирам базара и да включа много сърцати хора, които да се включат и като дарители, и
като купувачи, защото с Ели се познаваме от деца, съученички сме, в живота загубихме връзка, но в момента, в
който видях платформата с обявената дарителска кампания, нямаше как да не се отзова. В този момент, дори и
сега настръхвам, имах чувството, че всичко замръзна, защото това не е просто един човек, който има нужда от
помощ, това е човек, когото познаваш от детството си и в теб се отварят спомени, за които мислиш, че са останали
някъде в миналото... Спомням си периода, в който тя отсъства цяла година от училище, спомням си перидът в
който целият автобус я чакаше за екскурзия за връчване на свидетелства... Ние бяхме популярни като Еленка
голямата-тя и Еленка малката-аз, защото аз съм с една година по-малка от съучениците си... Към момента тя си
спомня много неща от детството ни, за които аз съм забравила... А аз пазя много мили спомени, свързани с нея, тя
винаги е била много позитивен и добър човек, никога не е нагрубила някого и аз пазя много топли спомени за
нея...В родния ни град Брегово организираха хоротека и аз исках да я обвържем с базар, защото има хора, които
даряват и съм убедена, че го правят от сърце, но има хора с ограничени възможности, които предпочитат да си
купят нещо... Исках да достигнем до повече хора."

Идеята на Елена Сулова е да се съберат неща, ръчно произведени на няколко маси, съвсем символично, като се
отзовават хора, не само от Брегово, но и от цяла България. Изпращат й ръчно изработени изделия, нови и
използвани вещи. Това, което впечатлява е, че всички изпращат с платена доставка изделията, които искат да
дарят. Младата жена си поставя цел да се достигне сумата от пет хиляди лева и успява, като съзнава, че предвид
макото населено място, това наистина е постижение. Включват се и бреговчани от различни части на страната –
Ирина Нуков /https://www.facebook.com/irina.nukov/ с кътче за снимки и с нейна помощ OTIMO Memory Game чрез
занимателни познавателни игри за трениране на паметта, подходящи за деца и родители. Цветелина Бурназова
/https://www.facebook.com/profile.php?id=100000143158162/ се включва с ателиета за рисуване на камъче и
сплитане на плитки.

Своята подкрепа за Ели дава и Виктория Венциславова / https://www.facebook.com/profile.php?
id=100003865121518/ със специални фотосесии.

Красимира Живкова https://www.facebook.com/jivkova.bregovo/, която също е родом от Брегово, но живее в София,
се включва, предлагайки услугите си на професионален масажист. "Ако желаете заедно да помогнем на Ели в
битката й,нека го направим и вярвам, че ще успеем! Тя заслужава своето УТРЕ!", призовава Красимира чрез пост
във фейсбук.



Сумата, събрана на базара в Брегово е 5581,80лв., а общата събрана сума към 12.07 е 103 160,12 лв.

Благотворителната кампания в подкрепа на Ели се превърна в поход на вярата в доброто, поход, събрал
енергията на много хора и най-вече силната вяра на Ели, че има смисъл човек да се довери на стремежа на
хората да помагат.

Дарителска кампания за издаване на книга - албум "Дворец на децата - Перник" се организира в миньорския град,
съобщиха от Център за подкрепа за личностно развитие - Обединен детски комплекс (ЦПЛР - ОДК).

Инициативата е по случай 70-годишния юбилей от създаването на извънучилищни дейности в Перник, който ЦПЛР
- ОДК ще чества догодина. Детският комплекс спечели многобройни отличия и награди за този период и се утвърди
у нас и в Европа като емблема на извънучилищните дейности. Във връзка с това сдружение "Училищно
настоятелство ЦПЛР - ОДК Перник", заедно с инициативен комитет стартира кампания за набиране на средства за
книгата, която да разкаже историята и мисията, резултатите и постиженията на децата от всички артистични
форми, съществуващи в Дома от създаването му до днес.

Това са хор "Родна песен", балетен състав, фолклорен ансамбъл "Граовче", детско-юношески театрален състав и
студио, куклен състав, литературно-творческо студио, школите по изобразително изкуство и музика, отделите
"Художествено възпитание", "Наука и техника", "Физкултура и туризъм" и др.

Инициатори на кампанията са настоящият директор на ЦПЛР - ОДК Татяна Китанова, бившият директор Рахила
Авиотова, Васил Стоянов - бивш завеждащ отдел "Наука и техника" и Валерия Чакърова - бивш директор на
"Държавен архив" - Перник и служител в детския комплекс.

Автор на книгата е Рахила Авиотова - дългогодишен директор, под чието управление се изгражда и настоящата
сграда. В продължение на години Авиотова е систематизирала фактите и е описала историята на детския
комплекс. Сумата, необходима за отпечатване на книгата, е около 25 000 лв.

Кампанията предвижда набиране на средства в електронна платформа, както и по банкова сметка. В
инициативата като основен дарител ще се включи община Перник. Кампанията е съгласувана с общинското
ръководство.

"Черноморски фар"

ОУ "Антон Страшимиров" закупи един от най добрите интерактивни дисплеи за немалката сума от 6000 лева за
кабинета по химия и опазване на околната среда с инициатива и благотворителност от родители и учители. Децата
са впечатлени от новата придобивка, дори завършващите желаят да останат още малко, за да разберат
функционалностите, които ще предостави на учениците. Това е един незабравим момент, когато види човек
любопитството и възхищението в детските очи. Училището е мястото, в което децата ни живеят голяма част от
живота си, обучават се неуморно и трябва да бъде устроено с възможно най-добрите условия, както личния ни
дом, мислят дарителите. В инициативата всеки участва според възможностите си и нещата се случиха. Част от
дарителите, включително и учители, са завършили преди години същото училище и са благодарни за успехите си. В
ОУ "Антон Страшимиров" - град Бургас в момента се обучават над 950 деца от първи до седми клас. Общият брой
на паралелките е 38, като 20 от начален етап на обучение, а 18- в прогимназиален. Там учат ученици от бургаските
комплекси "П.Р. Славейков", "Изгрев", както и от кварталите "Ветрен", "Банево", "Лозово" и "Долно Езерово".
Училището е с голяма успеваемост, доказало се през годините, благодарение на дългогодишния труд,
професионализъм и отдаденост на учителите, милеещи за децата.

Тази учебна година училището също е на призови места по статистика. Успеваемостта и професионализмът са
видими и от многобройните награди и първи места в състезания, конкурси, инициативи, иновации, но най-вече на
завършващите седмокласници, приемани всяка година в елитните гимназии на града ни.

Заглавие: Дарителска кампания за издаване на книга - албум се организира в Перник
Дата: 14.07.2022 16:34
Медия: Smolyan.bgvesti.NET

Заглавие: С дарителска кауза закупиха свръхмодерна техника за ОУ "Антон Страшимиров"
Дата: 14.07.2022 16:01
Медия: Черноморски Фар

https://www.smolyan.bgvesti.net/news/545444/daritelska-kampaniya-za-izdavane-na-kniga-album-se-organizira-v-pernik
https://www.faragency.bg/news/16578037018294/s-daritelska-kauza-zakupiha-svrahmoderna-tehnika-za-ou-anton-strashimirov


Родителите и учителите ще вървят заедно и занапред в добри дела за децата, защото те са нашето бъдеще и
живот. Хората трябва да погледнат и прогледнат, че силата е в единодушието, за благото на обществото и децата
ни!

Дарителите донесоха питка, здравец, шарена сол и мед в училището с положителна енергия и пожелания за
предстоящи успехи. Родителите имаха удоволствието да бъдат изпитани със задачи по химия на интерактивния
дисплей. Това са незабравими мигове, оставящи положителни емоции в съзнанието на човек.

И както се пее в онази легендарна българска песен на Емил Димитров: "Ако си дал дори частица от себе си за
хората, то не си живял напразно!"

В дарението участваха:

- Даниел Иванов - основен дарител;

- Антоанета Христова - зам.-директор и учител по химия и опазване на околната среда;

- Милена Тодорова - учител по химия и опазване на околната среда;

- Георги Тодоров - учител по български език и литература;

- Гергана Георгиева - член на Обществен съвет към училището;

- Недялка Стойкова - родител на учител от училището;

- Калина Матева - родител на дете от училището;

- семейство Атанасови - родители на дете от училището;

- Ани Иванова - родител на дете от училището;

- Юлияна Мръчкова - председател на Обществен съвет към училището и инициатор на дарението.

Благотворителна кампания събра 22 000 лв. за ремонт на Детското отделение на МБАЛ -Видин, предаде Радио
Видин.

Средствата са постъпили от благотворителен коктейл и от дарения на фирми и граждани, а за цялостно
обновяване на отделението са необходими 50 000 лева, обясни директорът на видинската болница д-р Ивета
Найденова.

По думите й, ако не бъде събрана необходима сума, ще се предприеме поетапно обновяване, като то ще започне
от баните и тоалетните.

Целта на кампанията е да се осигурят средства, с които бъде обновен кърмаческия сектор, част от който бе
преобразуван в COVID отделение по време на пандемията.

Всеки, който желае да подкрепи инициативата, може да се включи чрез банков превод по следната дарителска
сметка в Централна кооперативна банка: BG06CECB979010F1103504, посочват от лечебното заведение

ЗАСТЪПНИЧЕСТВО И ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО -
(БРОЙ НОВИНИ: 3)

Снимка: Карин дом: Препоръки в областта на приобщаващото образование

Заглавие: Кампания набира средства за ремонт на Детското отделение в МБАЛ - Видин
Дата: 14.07.2022 13:26
Медия: Zdrave.net

Заглавие: Карин дом: Препоръки в областта на приобщаващото образование
Дата: 08.07.2022 22:02
Медия: Е-здраве и култура

https://www.zdrave.net/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0-%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B2-%D0%9C%D0%91%D0%90%D0%9B---%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%BD-/n22795
https://e-zdravey.com/bg/karin-dom-preporaki-v-oblastta-na-priobshtavashtoto-obrazovanie-/


Фондация "Карин дом" проведе кръгла маса: "Адресиране на препоръки за промяна на политики за приобщаващо
образование".

Около кръглата маса се срещнаха и обмениха идеи, препоръки и успехи: институции, специалисти, родители и
граждански организации. Карин дом направи конкретни предложения и препоръки в подкрепа на образованието
на децата със специални нужди. Представиха се препоръки за промяна на политики, разработени от екипа на
Карин дом на база опита и редица консултации, които направихме с различни организации, родители и
специалисти в сферата. Участниците в кръглата маса споделиха единно мислене за спешната нужда от сериозни
реформи, по-задълбочени анализи на текущата ситуация и разбира се предприемането на конкретни стъпки и
промени.

Като най-болезнени и проблемни се подчертаха няколко факта: липса на единен регистър на децата с
увреждания, нужда от реформа в образователната система и адаптиране на учебния материал и програми, за да
са подходящи за ученици със специални образователни потребности, както и липса на достатъчно на брой и
квалифицирани кадри в училища и детски градини за работа с деца със специални образователни потребности. По
време на срещата стана ясно, че се работи по национална програма, за да има единен регистър за деца, които
получават допълнителна подкрепа, което е една обнадеждаваща стъпка напред, но все още сме на прага на
стартиране на съществени и устойчиви промени.

Екипът на Карин дом адресира следните конкретни препоръки за подобряване на условията, средата и
разбиранията за ролята и значението на приобщаващото образование в България:

1. Въвеждане на единна национална информационна система, включваща и Регистър за деца с увреждания и
хронични заболявания, за наблюдение на целия период на развитие на детето (0-18 години) и семейството.
Липсва единна информационна система/регистър за деца с увреждания, която да събира информация и споделя
с всички специалисти, участващи в процеса на включващото образование. Това дава възможност да се разработят
стратегии за цялостното менажиране във времето на живота и обучението на дете със специални потребности.
2. Изготвяне на "Пътна карта" за пътя на детето и семейството – от раждането до завършване на образованието с
възможности за скрининг на няколко етапа в ранна детска възраст, ранна диагностика, оценка на развитието,
здраве, обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие, осигуряване на пълно социално включване на
основата на правата на децата и хората с увреждания. Да се въведе холистичен подход към детето, тъй като е
съобразен с различните умения на децата и е подход, който подготвя детето да се реализира добре като
възрастен. Предимството е, че не е фокусирано само върху умственото развитие, но и върху психо-социалното и
емоционалното развитие на децата и т.н. В процеса на диагностициране и получаване на подкрепа липсва
структурирана информация за пътя, който трябва да изминат семействата на деца със затруднения в развитието и
увреждания. Семействата не знаят към кого да се обърнат, търсят различни специалисти и получават разнородна
информация. Процесът отнема време и усилия и това забавя получаването на подкрепа в ранна възраст.
3. Намаляване на броя на децата в групите и класовете до 20, а когато има деца със СОП да се намалят реално до
15. Големият брой (около 30-35) деца в една група и клас, затруднява образователния процес и особено
включващото образование. Физически дори е трудно да се обхванат толкова деца от един учител и пом.
възпитател, а какво остава да се осигури индивидуално внимание на всяко дете и да се задоволят неговите
специални образователни потребности. Предвиденото в законодателството намаляване на групите и класовете в
случаите на дете със СОП много рядко се използва като възможност. Тук идва и въпроса за недостига на
педагогически специалисти и съответно места за децата в детските градини.
4. Осигуряване на асистенти и специалисти осигуряващи допълнителна специализирана подкрепа на децата и
учениците в процеса на включващото образование. Осигуряване на повече ресурсни учители в системата на
образованието, за задоволяване на нуждите на всички деца със СОП. Както и на достатъчно социални и лични
асистенти в подкрепа на децата в детска градина и училище.
5. Ревизиране на учебните планове и програми по които се обучават деца със специални потребности, обект на
включващото образование. Ресурсните учители и педагозите да имат свободата да избират подходящи методи и
подходи при включването на децата със СОП и да могат при необходимост да адаптират учебното съдържание. На
този етап практиката и обратната връзка от родители и учители показва, че те не са съобразени с възможностите
на децата, не са добре разработени като поредица от стъпки и са заложени високи цели за постигане. Плановете
за подкрепа на децата със специални образователни потребности да бъдат базирани на Функционална оценка на
знанията и уменията. В тях да бъдат заложени освен цели, а също и конкретните стъпки, задачи за постигането
им.
6. Подобряване на достъпността до детска градини и училище на децата със специални потребности, децата от
различни етнически групи и бежанци, децата от уязвими социални групи, живеещи в бедност, децата живеещи в
отдалечени райони и децата с риск от отпадане от образователната система. Много родители споделят, че срещат
трудности при записване на деца със СОП в детско заведение и училище. За децата от отдалечените райони в
страната достъпът до образование е органичен. Също така липсват или са недостатъчни специалистите, услугите и
подкрепата за деца, живеещи в малки населени места, отдалечени от областните градове. Семействата трябва да
пътуват на дълги разстояния, за да получат децата им необходимата подкрепа. Търсене на възможности за
обхващане за допълнителна подкрепа и терапевтични услуги за деца от отдалечени райони и малки градове.
Например чрез Мобилни услуги за допълнителна подкрепа за личностно развитие – не само Регионални центрове
да предоставят допълнителна подкрепа в детски градини и училища.
7. Въвеждане на семейно – ориентиран подход в образователната, социалната и здравната система. Политика,
насочена към стимулиране и осигуряване на възможности и предпоставки за родителите да се реализират на
пазара на труда.



8. Актуализиране на алгоритъм на взаимодействие между институциите в системата на предучилищното и
училищното образование, дирекциите "Социално подпомагане" и доставчиците на социални услуги по отношение
на подкрепа за личностното развитие на децата и учениците. Въпреки че съществува алгоритъм на
взаимодействие между институциите в системата на предучилищното и училищното образование и дирекциите
"Социално подпомагане" по отношение на подкрепа за личностното развитие на децата и учениците, е
необходимо ревизирането му и изграждане на по-пълен и ефективен механизъм за ефективно сътрудничество
между всички институции, занимаващи се с деца със специални потребности и техните семейства.
9. Повишаване на знанията и уменията на учителите в общообразователните детски градини и училища за работа с
деца и ученици със специални образователни потребности. В същото време е нужно да се променят
съществуващите нагласи, че работата с деца със СОП е високо експертна и трябва да се извършва от ресурсния
учител или друг ресурсен специалист. 
10. Подобряване на ефективността на екипната работа в рамките на ЕПЛР ( Екип за подкрепа на личностното
развитие на детето). Това ще забърза изготвянето на оценка възможностите и потребностите на детето и да има
навременна подкрепа, без да се губи време. Да има реално участие на учителите от групата/класа, както и на
родителите. Да имат повече време за обсъждане на случаи, съвместно изработване на планове за подкрепа,
супервизии и интервизии и работа в екип.
11. Периодично актуализиране на финансовото обезпечаване в образователната система, определено от единния
разходен стандарт, който не покрива всички нужди от приобщаващо образование. Финансовото обезпечаване в
образователната система, определено от единния разходен стандарт, не покрива всички нужди от приобщаващо
образование. Това налага да се търсят допълнителни източници на финансиране. Липсват помощни средства и
оборудване в класните стаи в които се обучават деца с двигателни затруднения например специализирани столове
и масички. 
12. Ключови компетенции – подобно на стълбовете в исландското образование: грамотност, устойчивост, здраве и
благополучие, демокрация и права на човека, равенство и творчество, да се разработят на достъпен език
заложените в българската образователна система ключовите компетенции: езикова грамотност; комуникативна
компетентност; математическа компетентност и компетентност в областта на природните науки, технологиите и
инженерството; дигитална компетентност; лична компетентност, социална компетентност и компетентности за
учене; гражданска компетентност; предприемаческа компетентност; компетентност за културно съзнание и
изразяване. Сравнявайки основните стълбове на исландското образование и базовите компетенции в
българското те съществено се различават. Едните са с фокус уменията за социално взаимодействие, а другите с
приоритет познавателното развитие. Съотнесено към децата със СОП, така заложените компетенции не са
постижими за голяма част от децата. 
13. Програми за отдих и почивка на децата със специални нужди и техните семейства в подходящи почивни бази с
достъпна среда.

Форумът откри: Борислава Черкезова, изпълнителен директор на Фондация Карин дом, с презентации се
включиха 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.

В дискусията се включиха 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.

За Фондация Карин дом

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. 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.

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. Карин дом е една от първите граждански организации в България, която
провежда политики за застъпничество на правата на децата със специални нужди у нас и промяна в
институционалната грижа за изоставените деца.

Здраве и култура Здраве форум

Заглавие: Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (04 – 08 юли 2022 г.)
Дата: 11.07.2022 23:55
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НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в
законодателните процеси, които засягат гражданския сектор и каузите, които защитават. Бюлетинът се
базира на постоянен преглед на законодателството, включващ нормативни актове и документи, които
пряко или косвено засягат състоянието и развитието на гражданския сектор. НПО Normaтив включва и
информация, свързана с основни задължения на гражданските организации, които следва да изпълняват.
Допълнително, бюлетинът съдържа анализи и публикации на теми, свързани с гражданския сектор и
контекста, в който се развива.
Бюлетинът се изготвя от правния екип на Български център за нестопанско право. 
ОБНАРОДВАНИ АКТОВЕ В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК 
В сфера НПО
РЕШЕНИЕ № 431 от 5 юли 2022 Г. за признаване на Сдружение "Национална асоциация на хората с придобити
увреждания" за национално представителна организация на хора с увреждания 
Признава Сдружение "Национална асоциация на хората с придобити увреждания" със седалище и адрес на
управление гр. София 1517, район "Подуяне", кв. Васил Левски, ул. 545 № 5, регистрирано по описа на Софийския
градски съд под № 20642, том 428, стр. 55, по ф. д. № 31/2014 г. с ЕИК № 176644027, за национално
представителна организация на хора с увреждания за срок 4 години считано от 8 юли 2022 г.
РЕШЕНИЯ НА МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
В сфера психично здраве

Правителството прие Постановление за създаване на Национален съвет по психично здраве 
Министерският съвет прие Постановление за създаване на Национален съвет по психично здраве. С него се
регламентира съставът и организацията на дейността на Националния съвет по психично здраве като орган на
Министерския съвет за осъществяване на координация, сътрудничество и консултации при изпълнението и
мониторинга на Националната стратегия за психично здраве на гражданите на Република България 2021-2030 г. 
Съставът на Националния съвет ще включва: председател - представител на Министерството на здравеопазването
и членове - по един представител на министерствата на труда и социалната политика, на образованието и науката,
на регионалното развитие и благоустройството и на правосъдието, на Националната здравноосигурителна каса,
Националния център по обществено здраве и анализи, Българския лекарски съюз, на медицинските университети
в София, Пловдив, Варна и Плевен, на Медицинския факултет на Тракийски университет - Стара Загора,
Българската психиатрична асоциация и на представителните организации за защита правата на пациентите. 
С Постановлението се гарантира установяването и функционирането на ефективен механизъм за цялостна
координация на изпълнението на националната политика по въпросите на психичното здраве.
ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ
Превенция на престъпността 
Проект на Стратегия за превенция на престъпността (2021 – 2030 г.) 
Дата на приключване: 29.7.2022 г. 
Проектът на Стратегия за превенция на престъпността (2021 – 2030 г.) е разработен от междуведомствена
работна група, създадена от министъра на вътрешните работи, по инициатива на Националния съвет по
превенция на престъпността. Стратегията за превенция на престъпността е дългосрочен документ за единно
планиране, координиране и контрол на политиката за превенция на престъпността, осъществявана от
държавните институции в сътрудничество с всички заинтересовани страни (научни институти, университети,
неправителствени организации, бизнес организации и граждани). Международният опит доказва, че превенцията
е най-ефективният способ за противодействие на престъпността. Чрез нея се постига намаляване на
престъпността и на разходите за нейното противодействие, повишаване на сигурността на гражданите и на
доверието им в способността на правозащитните органи да защитят правата и законните им интереси. Тя се
реализира чрез осъществяване на целенасочени и активни политики в областта на икономиката, правото,
образованието, културата и останалите области от социалния живот, за създаване на обстановка и условия,
подпомагащи противодействието на престъпността. Дейностите, заложени в настоящата стратегия е предвидено
да се финансират от държавния бюджет, чрез бюджетите на съответните институции, в рамките на одобрените им
за съответната година бюджетни средства, от финансови инструменти на Европейския съюз, от общинските
бюджети при изпълнението на конкретни марки и инициативи, както и чрез финансиране на тематични проекти и
програми от други източници. 
Правителството праща искане до Конституционния съд за тълкуване на разпоредбата, ограничаваща лишените от
свобода да гласуват 
Правителството одобри искане до Конституционния съд за тълкуване на чл. 42, ал. 1 от Конституцията, който
забраняна на лишените от свобода и хората под запрещение да упражняват вот при провеждане на избори за
народни представители, президент и местна власт. 
Поводът за искането, подготвено от Министерството на правосъдието, са три решения на Европейския съд по
правата на човека (ЕСПЧ) - "Кулински и Събев срещу България", "Димов и други срещу България и 13 други" и
"Анатолий Маринов срещу България" (№26081/17). По тези дела Съдът е установил нарушение на разпоредбата на
чл. 3 от Протокол № 1 към Конвенцията за защита правата на човека и основните свободи. Той задължава
страните, подписали Конвенцията, да провеждат свободни избори с тайно гласуване за "законодателното тяло". 
Необходимостта от задължително тълкуване на чл. 42, ал. 1 от Конституцията произтича от задължението на
държавата да изпълнява окончателните решения по същество на ЕСПЧ, по всяко дело, по което е страна. 
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По делата - "Кулински и Събев" и .Димов и 13 други", жалбоподателите повдигат оплакване поради
невъзможността им да упражнят активно избирателно право в изборите за Народно събрание и изборите за
членове на Европейския парламент, провеждани в периода 2009 г. - 2019 г., поради ефективното изтърпяване на
наказание "лишаване от свобода". 
По делото "Анатолий Маринов срещу България" е повдигнато оплакване от лице, поставено под ограничено
запрещение да упражни активното си избирателно право.
В сфера НПО
Правителството одобри програмата за трансгранично сътрудничество между България и Турция за периода 2021-
2027 г. 
Правителството одобри съдържанието на Програмата за трансгранично сътрудничество "Интеррег VI-A ИПП
България - Турция 2021-2027" и ангажиментите на страната ни като държава-участник в нея. 
Общият бюджет на програмата е 34 млн. евро. От тях 29 млн. евро, 85% от общия й ресурс, се осигуряват от
Европейския фонд за регионално развитие и Инструмента за предприсъединителна помощ III, а 5 млн. евро е
националното съфинансиране от България и Турция. По нея бенефициенти ще бъдат микро, малки и средни
предприятия, неправителствени организации, общини и регионални структури на централната администрация,
академични, научни и социални институции. 
Както и в предишните периоди, новата програма ще се прилага в областите Бургас, Ямбол и Хасково и в турските
провинции Одрин и Къркларели.
Правителството одобри Програма ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА 2021-2027 
Правителството одобри проекта на Програмата за междурегионално сътрудничество ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА 2021-
2027. Това е финалната стъпка преди внасянето й за одобрение от Европейската комисия. Програмата е с общ
бюджет от 475 млн. евро. 80% от средствата са от Европейския фонд за регионално развитие, а останалите се
осигуряват от страните като национално съфинансиране. Спрямо програмен период 2014-2020 г. бюджетът е
увеличен с около 50 млн. евро. 
С проекти за финансиране могат да участват публични и публично-правни национални, регионални и местни
органи, както и други структури, отговарящи за определянето и изпълнението на политиките за регионално
развитие. Частни организации с нестопанска цел също могат да бъдат бенефициери при определени условия.
Малките и средни предприятия (МСП) са важна целева група в контекста на няколко подпомагани специфични
теми и. когато е уместно, се насърчават да участват в дейностите за обмен на опит, въпреки че не могат да получат
пряко финансиране от програмата.
В сфера образование по права на човека
Правителството прие нова наредба за юридическото образование 
Въвежда се нова задължителна учебна дисциплина - "Защита на правата на човека", и се променят хорариумите
на някои от съществуващите предмети.
ПУБЛИКАЦИИ И АНАЛИЗИ
МТСП връчи Отличителния знак за значими постижения в сферата на равнопоставеността на жените и мъжете за
2022 г.
Министерството на труда и социалната политика награди институции и организации с Отличителния знак за
значими постижения в сферата на равнопоставеността на жените и мъжете за 2022 г. Победители в петото
издание на конкурса станаха Съветът на жените в бизнеса в България, Фондация Асоциация "Анимус",
Българският фонд за жените, "Експириън България" ЕАД и "Ви Ем Уеър България" ЕООД. Наградите им бяха
връчени от министър Георги Гьоков и заместник-министрите Жулиета Върлякова и Иван Кръстев. 
КАЛЕНДАР

До 31 декември 2022 г. – В края на 2020 г. срокът за пререгистрация беше удължен до 31.12.2022 г.
Юридическите лица с нестопанска цел трябва да се пререгистрират в Търговския регистър и регистъра на
юридическите лица с нестопанска цел към Агенция вписванията, за да продължат дейността си. На сйата
на Български център за нестопанско право можете да намерите подробна информация относно
пререгистрацията на читалища, клонове на чуждестранни юридически лица с нестопанска цел, фондации и
сдружения.
Годишно отчитане на ЮЛНЦ за 2021

АКЦЕНТИ
Правителството праща искане до Конституционния съд за тълкуване на разпоредбата, ограничаваща лишените от
свобода да гласуват (искането обхваща и ограничено запретени лица). 

Граждански форум учредява Награда за гражданска доблест и човешка доброта в помощ на украинския народ. В
организацията участват президентът на България Петър Стоянов (1997-2002 г.) учени, писатели и журналисти.
Сред тях са Здравка Евтимова, Теодора Димова, Митко Новков, Юлиана Методиева, доц. Огнян Минчев, проф.
Димитър Вацов, Веселин Стойнев, Владимир Йончев и др.

Наградата ще се присъжда в четири категории - за предприемач или и/или частна фирма, за неправителствена

Заглавие: Учредява се награда за гражданска доблест и човешка доброта в помощ на украинския народ
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организация, за неформална група от съмишленици/социална мрежа, както и за отделни граждани, които със
собствен труд и средства оказват максимална логистична и човешка подкрепа на украинските бежанци.
Изискването е тези дейности да не са част от рутинните задължения на номинираните, от обичайния им бизнес
или проектна дейност.

Номинациите ще се събират чрез сайта ukr-award.nbu.bg. Организаторите се надяват да покажат многообразието
от истории за солидарност и взаимопомощ. Екипът на Гражданския форум ще разгледа номинациите и през
октомври наградата ще бъде връчена.

Целта на наградата е да се насърчават проявите на доброта, каза Стоянов на брифинга в пресклуба на БТА.

"Помагайки на украинските бежанци, ние помагаме на себе си, защото даваме на своите деца, а и на своите
съотечественици, най-добрия възможен пример – че когато човек е в беда, няма нужда от сложно обяснение, за
да му помогнеш, че човешката солидарност е най-здравата тъкан на всяко едно общество".

"Тоталната агресия може да се разгледа от много аспекти, но аспектът за човешката солидарност е изключително
важен. У нас идват майки с деца, които не са сигурни, че ще има къде да се върнат", коментира той.

Стоянов отбеляза, че има много примери за добро - дори пенсионери отделят по 10-15 лева, за да помогнат на
украинските бежанци у нас, доброволци даряват храни и средства. Така помагаме на себе си и се преоткриваме
като добри хора, смята Петър Стоянов.

"Проявите на тази човешка солидарност събудиха чувството ми на гордост, че съм българин", заяви още той.

Проф. Георги Фотев каза: "Щастлив е този който дава. Който дава подслон, който дава храна на гладния, вода на
жадния, който дава вяра в момента на отчаяние. Щастлив е този, който изказва признателност. Тази война е по-
различна от всички в клетото човечество. Това е война, която в самото си начало въвлече цялата Европа. За това
възниква радикалия въпрос – ние от от коя страна сме? Тук има гранична ситуация в която трябва да се направи
избор или-или. "Трябва да вярваме в невъзможното".

Веселин Стойнев отбеляза, че в гоямата част от случаите на дарителоте, те искат да са анонимни. "Важното е, че
ще покажем масови актове на солидарност. Имаме нужда да се преоткрием, като нация. Виждат се едни шумни
националисти, които захлупват темата, но хиляди хора помагат, което е истинската форма на патриотизъм. Тази
награда показва българщината в съвременния цивилизационен смисъл", каза Стойнев.

Към организационния комитет за наградата се включват Софийският университет, Нов български университет и
българският ПЕН клуб на писателите.

На пресконференцията беше представен филмът на Искра Ангелова за доброволците, които помагат на
украинските бежанци в България.

Можете да го видите тук и не забравяйте да се абонирате за канала на OFFNews в You Tube.
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