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ЧЛЕНОВЕ НА БДФ - (БРОЙ НОВИНИ: 10)

Спортът и игрите обединяват децата – това показа проведена инициатива миналата седмица от доброволци от
библиотеката в Ловеч за украинските деца в Рибарица, община Тетевен. Всяка година Центърът за работа с
доброволци към Регионалната библиотека "Проф. БенюЦонев" е основен организатор и изпълнител на
инициативата "Забавно лято". Тя се превърна в запазената марка за настроение, игри и забавления с
доброволците на библиотеката. Кампанията събира малчуганите, чиито родители са ангажирани през летните
дни.

От няколко години основен партньор в организиране и провеждане на "Забавно лято" са доброволците от
Български червен кръст.

С много музика, танци и весели игри премина и тази седмица за малчуганите, настанени във Военно-почивния
комплекс в тетевенското село Рибарица. По време на забавите момчетата и момичетата имаха възможност да
покажат издръжливост в скачане с голямо и малко въже, да си предават пръстени със сламки, дърпане на въже.
Показваха бързина в игрите с топки.

Доброволците на библиотеката и Български червен кръст представиха малко позабравени, но обожавани от
редица поколения весели и забавни игри. Оказа се, че "Сляпа баба" и "Пусни, пусни кърпа" далеч не са непознати
за украинските малчугани. Играта "Сляпа баба" (сліпа бабуся) е нещо средно между гоненицата и криеницата.
Един от играчите, определен първоначално обикновено чрез броилка, става Сляпа баба – завързват му се очите и
останалите започват да обикалят около него и да го дразнят с викове. "Пусни, пусни кърпа" (или платочка)
предизвика много смях. В "Пусни, пусни кърпа" децата се нареждат в кръг и сядат. След като избере един от
всички, които са седнали на земята, пуска кърпата зад него. След това хуква да тича, а избраният го гони. Ако
избраният хване бягащия, избрания отново си сяда на мястото. Ако този, който е пуснал кърпичката, първи стигне
до него и седне, значи другият е наред да пуска кърпата. Доброволците и родителите напътстваха малчуганите,
подсказваха правилата на играта и с викове ги насърчаваха.

Инициативата "Моите, твоите нашите игри" е по проект "Учим и се забавляваме заедно" на Сдружение "Мисия.
Иновации. Гражданство – МИГ", финансира от фондация "BCause – помощ на благотворителността в България".
Партньори по проекта са Български червен кръст, Сдружение "Знание" , Център за работа с доброволци към
Регионална библиотека "Проф. БенюЦонев" и Регионална библиотека "Проф. Беню Цонев".

Заглавие: Доброволците от библиотеката в Ловеч организираха  "Забавно лято" за украинските деца в
Рибарица 
Дата: 18.07.2022 09:04
Медия: Novinata.bg

Заглавие: Номинират преводачи за наградата "Кръстан Дянков" 2022
Дата: 18.07.2022 10:00
Медия: Аз чета

https://novinata.bg/regiona/dobrovolcite-ot-bibliotekata-v-lovech-organiziraha-zabavno-lqto-za-ukrainskite-deca-v-ribarica/
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Събират номинации в конкурса за наградата за превод "Кръстан Дянков" 2022 г. до 15 септември, съобщиха
организаторите от фондация "Елизабет Костова".

Наградата се връчва за превод на съвременен роман с висока литературна стойност от английски на български
език. Оригиналът трябва да е издаден след 1980 г. Преводът на български трябва да е представен в периода
между 1 януари 2021 г. и 15 септември 2022 г. Наградата "Кръстан Дянков" е в размер на 3 000 лв.

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

Радина Кърджилова и Деян Донков отново се включиха в социално отговорната инициатива, която се проведе
на територията на Природен парк "Витоша"

Пощенска банка и Mastercard® реализираха успешно втората фаза на социално отговорната инициатива "Зелена
класна стая" на територията на Природен парк "Витоша". В резултат беше изградена свързваща образователна
алея между иновативния амфитеатрален кът, намиращ се в района на Музея на мечката, и местността
Дендрариума, за да може туристите да се придвижват безопасно между двата обекта, без да използват главната
пътна артерия. Алеята е част от съвместния проект на двете компании, който се реализира в партньорство с
Дирекцията на Природен парк "Витоша" и стартира през лятото на 2021 г. със създаването на креативно
пространство за учене, игри и забавление на открито за посетителите на планината.

Близо 100 служители от двете компании, заедно с представители на Дирекцията на Природен парк "Витоша",
участваха в довършителните дейности по проекта. Специални гости бяха отново Радина Кърджилова и Деян
Донков, които се включиха и в първата фаза на проекта през 2021 г. Доброволците поставиха обозначителни
табели по свързващата алея за ориентир на посетителите на планината, лакираха и довършиха образователни
табла с любопитна информация за дървесните видове, които може да се срещнат в местността Дендрариума и
птиците на Витоша, лакираха няколко маси "Витошки тип", беседка и съществуващ мост в района. По
продължението на алеята е разположен изцяло нов кът за отдих, включващ няколко пейки, маса с вградена
настолна игра и интерактивно табло с местещи се елементи за най-малките посетители на планината, които
подреждайки правилно животните, изобразени на него, ще имат възможност да научат любопитна информация за
тях.

Доброволците помогнаха за лакирането и боядисването на новосъздаденото по проекта детско съоръжение с арт
инсталация на гнездо, както и за освежаването на втори детски кът в района, в който специално беше вграден и
голям дървен пъзел. Участниците имаха възможност да се включат в довършването на специална Библиотека в
планината, която беше монтирана в креативния кът на амфитеатралната сцена, както и да донесат своя книга,
която да оставят там. Служителите заедно с техните деца се включиха в редица допълнителни активности -
workshop за направата на къщички за птици, които след това заедно монтираха по продължението на Алеята,
разшириха зелените си познания с участие в "Минутка за екология" от АСОРИ (Асоциация за социална отговорност
и развитие чрез иновации), а впечатляващ момент за всички беше образователната беседа, изнесена от
организация "Зелени Балкани". Експертите запознаха присъстващите с темите за замърсяването на природата и
как то се отразява върху дивите животни, дадоха ценни съвети какво може всеки от нас да направи в полза на
природата, децата имаха възможност да видят на живо и да се снимат с истински птици, а кулминацията от
представянето им беше освобождаването на две птици от вида "Мишелов".

В зеленото приключение участие взеха много деца, които имаха богата развлекателна програма с игри и разходки
по Алеите на Дендрариума. Накрая малки и големи релаксираха с музикален workshop с групово свирене на
барабани и специфични перкусионни инструменти. Използвайки силата на ритъма и фокусирайки вибрацията на
групата чрез невербални комуникационни техники, участниците имаха възможност да надградят взаимоотношения
си, като усетят енергията на един по-уверен и сплотен екип.

"Второто издание на "Зелена класна стая" е продължение и доказателство на нашия стремеж да сме сред най-
активните корпоративни граждани в страната и да отдаваме непрекъснато знания, труд и усилия в средата, която
ни заобикаля. В нашата банка сме единни по отношение на каузи, които оставят положително отражение сред
природата и дават допълнителна стойност във възпитанието на едно по-зелено самосъзнание, уважение и екипен
дух. Те са част от нашата активна ESG стратегия и политика за корпоративна социална отговорност. Радваме се, че
съвместният ни проект с Mastercard® и Дирекцията на Природен парк "Витоша" отново ни събра на любимо място

Заглавие: Пощенска банка и Mastercard® реализираха втория етап от проекта "Зелена класна стая"
Дата: 18.07.2022 15:18
Медия: Инвестор.БГ

https://www.investor.bg/strategii/127/a/poshtenska-banka-i-mastercard-realiziraha-vtoriia-etap-ot-proekta-zelena-klasna-staia-356437/


– в планината и ни помогна да направим пространството още по-привлекателно за бъдещите му посетители",
коментират от Пощенска банка.

"Зелена класна стая" е значим проект за Mastercard® и сме благодарни, че имаме възможността да бъдем част от
неговото осъществяване. Компанията е силно ангажирана със своите ESG политики и всички ние сме поставили
като приоритет възможността да проправяме зелени пътеки по пътя към устойчивото бъдеще. Ще продължим да
го правим през значими каузи и инициативи, като "Зелена класна стая", защото вярваме, че именно те имат
осезаемо отражение върху качеството на живот на хората", сподели Ваня Манова, мениджър на Mastercard® за
България, Северна Македония, Албания и Косово.

"Щастливи сме, че големи компании с активни политики за корпоративна социална отговорност като Пощенска
банка и Mastercard® всяка година ни подкрепят, за да облагородим планината и да изградим креативни
пространства, в които да обучаваме най-малките посетители на планината. Това, което наблюдаваме с екипа ни в
Дирекцията на парка, е много положително – все повече бизнеси и компании залагат на зелени инициативи, в
които активно включват служителите си. Благодарим на всички доброволци и ги очакваме заредени с хубави
емоции за следващия ни съвместен проект", допълни д-р инж. Анна Петракиева, директор на Природен парк
"Витоша".

Проектът "Зелена класна стая" е част от активната социално отговорна политика на Пощенска банка. Той
надгражда серията от зелени проекти, които финансовата институция реализира съвместно с Дирекцията на
Природен парк "Витоша" през последните няколко години, като част от вътрешната програма "Зелени заедно с
Пощенска банка". Изграждането на зелено самосъзнание е част от корпоративната политика на банката и цел на
тези проекти е не само да облагородят средата, но и да мотивират възможно най-много хора да полагат осъзнати
действия за опазване на природата. По време на първото издание на инициативата беше създаден креативен
амфитеатрален кът, който приветства посетители на планината от всички възрасти, дава богати възможности за
учене, игри и забавление, и възпитава уважение към животинските и растителни видове, които се срещат на
Витоша, благодарение на алтернативните подходи за обучение чрез преживяване сред природата.

Повече за инициативата "Зелена класна стая" можете да видите тук, както и допълнителни снимки от събитието.

По статията работи: Екип на Investor.bg 

Столичният общински съвет (СОС) се очаква на заседание утре да одобри доклад на кмета на София Йорданка
Фандъкова за двойно увеличаване на капацитета на социалната услуга "Дневен център за пълнолетни лица с
увреждания". Докладът е публикуван на интернет страницата на СОС.

Считано от 1 август тази година се предлага капацитетът на дневния център да бъде увеличен от 30 на 60 места.

В мотивите към доклада се посочва, че в Столичната община е постъпило писмо от Миряна Сирийски, директор на
фондация "Светът на Мария", с искане за увеличаване капацитета на ползвателите на Дневен център за
пълнолетни лица с увреждания (с приоритет интелектуални затруднения) от 30 на 60 места и разширяване на
предлаганите дейности. От аргументацията относно необходимостта от увеличение става ясно, че към март 2022 г.,
в Дневния център социална подкрепа получават 37 човека, а общо 52 – ма са ползвали услугата в изминалите
години. От тях с 14 потребители има сключени договори и работят в подкрепена заетост, 25 човека се включват в
трудови практики към организации, фестивали и културни институции ("Музейко", Национален дворец на културата,
"София филм фест", Асоциация за развитие на София и др.). Всички ползватели на услугата постигат съществен
напредък в уменията си за независим живот и социално справяне, и се включват в редица културни,
образователни, спортни и застъпнически дейности.

Към март 2022 г. 46 човека с интелектуални затруднения са заявили желание за ползване на социалната услуга и
са вписани в листа на чакащите. Те са основно младежи, завършили училище с ресурсна подкрепа (с разстройства
от аутистичния спектър, синдром на Даун и др.). Има чакащи хора с увреждания и в по-напреднала активна
възраст, които поради различни обстоятелства, не са ползвали социална услуга, но имат нужда да се реализират и
развиват в дейности, съобразно техните способности. При настоящия капацитет Дневният център не е в състояние
да обхване нуждаещите се хора, е записано в доклада.

Там е посочено още, че допълнителният капацитет ще позволи да се назначат социални работници, трудови
наставници, трудотерапевти, психолог и др. при спазване на методическите изисквания за численост на
персонала. По този начин ще бъде обезпечено провеждането на дейностите по дневна грижа, трудотерапия,
рехабилитация, обучение за придобиване на умения, информиране и консултиране, застъпничество и
посредничество и включването на потребителите в трудовия център - "Учебна кухня" и мобилна работа в общността
в реална работна среда.

Заглавие: Дневен център за пълнолетни лица с увреждания увеличава двойно капацитета си
Дата: 20.07.2022 12:19
Медия: Българска телеграфна агенция
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Социалната услуга е разкрита с решение на СОС от 26.03.2015 г. След проведен и спечелен конкурс, Дневният
център за пълнолетни лица с увреждания (с приоритет интелектуални затруднения) се управлява от Фондация
"Светът на Мария", съгласно сключен договор за възлагане на социални услуги между Столична община и
фондацията.

/ЛРМ/

На 19 юли 2022 г., представители на НДФ "13 века България" посетиха РБ "Сава Доброплодни" и дариха на
сливенската културна институция над 260 уникални издания. Дарението включва монографии, албуми, речници,
енциклопедии и сборници с документални материали от областите: философия, социология, антропология,
религия, културология, политология, право, финанси, компютърни науки, математическо моделиране, медицина,
история, география, изкуство, нумизматика, архитектура, езикознание, литературознание, отпечатани със средства
на фонда.

Особено ценни са включените в дарението монографични изкуствоведски изследвания от поредицата
"Съвременно българско изкуство. Имена" посветени на художниците Георги Баев, Георги Божилов-Слона, Магда
Абазова, Димитър Киров, Димитър Казаков-Нерон, Найден Петков, Йоан Левиев, Атанас Яранов, Светлин Русев,
Емил Стойчев, Жул Паскин, Дечко Узунов, Жорж Папазов, Енчо Пиронков, Валентин Старчев, Асен Пейков, Румен
Скорчев, Вера Недкова, Генко Генков, Калина Тасева, Ясен Гюзелев, Любен Дамянов, Иван Газдов, Вежди
Рашидов, Величко Минеков.

В дарението са включени и ценни учебници и учебни помагала за студенти по медицина и право.

С поредното дарение, изданията получени от НДФ "13 века България" в РБ "Сава Доброплодни" в последните
десет години вече наброяват над 2000 тома.

Снимка: Станимир Петков

Със съвсем нова семейна стая за най-малките и крехки пациенти и родителите им ще разполага скоро
неонатологичното отделение на МБАЛ Шумен.

Тя ще бъде изградена и оборудвана благодарение на Фондация "Нашите недоносени деца" и се предвижда да
бъде завършена още през септември месец. Тази седмица започват ремонтните работи по помещението, което
ще се превърне в кът, в който родители и бебета ще могат да прекарват повече време заедно в уютна и
предразполагаща домашна обстановка по време на болничния престой.

Неонатологичното отделение в МБАЛ Шумен е единствено на териториторията на областта. "В нашето отделение
през миналата година са преминали 870 деца, като недоносените бебета са 85. Приемаме за лечение и деца от
болницата в Разград", споделя завеждащата д-р Лиляна Куздова. "Моето желание е семейната стая да се ползва
от колкото се може повече семейства, чиито деца се нуждаят от по-дълъг болничен престой", изтъква тя.

Семейната стая в болницата в Шумен ще бъде десетата поред стая, която фондацията е изградила и оборудвала с
помощта на дарители и корпоративни партньори през последните години в различни градове в страната. В
момента такъв тип стаи има в София,Пловдив, Велико Търново, Сливен и Русе. Две са стаите в болницата в Стара
Загора, а току-що е завършена и семейна стая в Плевен. В неонатологичните отделения във Варна, Силистра,
Бургас, Габрово, Шумен, Смолян, София, Благоевград и Търговище пък има създадени и оборудвани семейни
кътове за кърмене и кътове за практикуване на кенгуру-грижи.

Практиката за осигуряване на самостоятелно и защитено пространство за семействата, в което те могат да полагат
грижи за децата си по време на престой в неонатологично отделение, има неизброими ползи и се утвърждава от
години във все повече страни. Възможността за близък контакт с родителите е особено важна за недоносените
бебета и въвеждането на семейно-ориентирана грижа и осигуряване на повече достъп на родителите до
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отделенията за неонатологични грижи в България е един от приоритетите на Фондация "Нашите недоносени
деца". Семейните стаи и кътове осигуряват възможност за кърмене, кенгуру-грижи, контакт "кожа-до-кожа" и
включване в ежедневните грижи за бебето с подкрепата на медицинския екип.

Особено важна за преждевременно родените бебета е кенгуру-грижата, която се препоръчва от Световната
здравна организация като метод, който подобрява жизнените показатели, насърчава кърменето и намалява
значително болничния престой. За родителите на недоносени деца, възможността да ги прегърнат и да прекарват
повече време с тях в болницата също има многобройни ползи – от изграждане на по-добра връзка с рожбата им,
до намаляване на нивата на стрес през трудния период след раждането.
Благодарение на работата на Фондация "Нашите недоносени деца" и на всички дарители и доброволци, през
миналата година са били открити общо 11 семейни къта и кътове за кърмене и кенгуру-грижа в различни
неонатологични отделения в страната. Седем неонатологични звена са получили апаратура, която да осигури
качествено лечение на повече от 1300 недоносени бебета годишно, които преминават през отделенията, а общо
45 неонатологични отделения са получили различна подкрепа – апаратура, оборудване, дарени изделия,
повишаващи комфорта на бебето и информационни материали за родителите. Към фондацията работи и Център
за детско развитие "Малки чудеса", който е осигурил помощ от терапевти и консултации на стотици семейства.
Доброволци пък са изработили и дарили над 1500 плетива и покривала за кувьози като част от инициативата "Да
плетем и шием за недоносените бебета" и стотици от тях помагат за различните дейности на фондацията.
Семейни стаи – да дарим повече прегръдки на недоносените бебета е сред основните каузи на Фондация
"Нашите недоносени деца" през последните години.
От създаването си, фондацията активно работи в посока повече информираност на родителите, както и съвместно
със здравните експерти, относно изключителните ползи, които методът "кожа-до-кожа" носи за бебетата и за
техните семейства. За да може повече бебета да получат така ценните кенгуру-грижи и да продължи усилията си в
тази посока, Фондация "Нашите недоносени деца" се нуждае от Вашата подкрепа за разкриването на все по-голям
брой семейни стаи в неонатологичните отделения в страната. Всяко бебе от всяка точка на България заслужава да
бъде максимално близо до своето семейство!

Всеки, който е съпричастен към каузата на Фондация "Нашите недоносени деца" може да направи своето дарение
за семейни стаи ТУК или с дарителски SMS с текст DMS BEBE на номер 17 777.

Инициативата "Интернет за всички 55+" показва, че годините нямат значение, ако желаете да разберете
повече за технологиите, с които живеем

Попадали ли сте някога в ситуацията да обяснявате на по-възрастни близки какво е смартфон и как се работи с
него? Вероятно – да, може би дори сте се ядосвали, че някои от термините са останали неразбрани от тях. Това
всъщност е нормално – хората, които срещат дигиталните технологии в по-късна възраст, имат нужда от точна
информация, за да имат полза от наученото.

Това не е лесно даже за младите, които сякаш са родени със смартфон в ръцете – просто развитието е толкова
динамично, че със сигурност няма човек, който да знае наизуст актуалните функционалности и особености на
всички онлайн платформи и устройства, с които достигаме до тях.

Това значи ли, че дигиталният век е отворил бездна между млади и стари и че трябва да се примирим? Не,
разбира се! Именно технологиите отварят огромен и прекрасен прозорец към света и най-близките ни хора
заслужават да имат равноправен достъп до него. Точно заради желанието на нашите близки и родители да се учат
и развиват през целия живот A1 стана компанията, която първа в България организира програмата за
преодоляване на "цифровото разделение" между поколенията - "Интернет за всички 55+".

Какво представлява?

Целта на инициативата е да подобри технологичната грамотност на хората в България, като безплатно даде
нужните знания по отношение на използването на интернет и работата с различни приложения на мобилни
телефони или таблети на хората над 55 години. Още от първото издание през 2019 г. "Интернет за всички 55+" се
осъществява в партньорство с Асоциация "Съвременни читалища", които тази година гарантират безпроблемното
ѝ провеждане в близо 40 населени места у нас. Това се случва благодарение на локалните координатори във
всяко читалище.

Най-хубавата част е, че програмата е достъпна за всички желаещи възрастни хора. Обученията са безплатни и
няма нужда от предварително записване. Всеки, който иска да придобие увереност за работа с новите устройства,
може да просто отиде в най-близкото читалище от програмата, да изгледа видеата и да реши теста за проверка на
знанията накрая. Всеки успешно преминал теста ще се сдобие със сертификат, който би могъл да му е полезен за
доказване на знанията, и освен това ще участва в томбола за атрактивни награди след края на кампанията.
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Участието в програмата ще даде на хората над 55 години основните необходими знания за работа с дигиталните
платформи и ще отговори на най-честите им въпроси. Ако имате роднини или познати, които се чудят как да
направят основни настройки на телефона – като смяна на тапет, например, сваляне на някое приложение и
използването му по предназначение или просто им трябват насоки за търсене на информация в интернет, то
препоръчайте им безплатната програма на А1.

Като част от обучението, желаещите да знаят повече за света на технологиите ще научат също и как могат да си
създадат сами профил в социална мрежа или чат платформа, която техен познат вече използва, а с това да могат
да си комуникират и с вас или други техни близки. 12-те видеа покриват и все по-актуалните нужди от онлайн
пазаруване, използване на карти за навигация и много, много други теми, които са част от дигиталното ежедневие
на повечето хора днес.

Къде са обученията?

Настоящото издание на "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, Нов Град и
Караманово. Програмата продължава до 10 ноември 2022 година, а конкретните читалища и видеата от
поредицата можете да откриете на: https://www.a1.bg/net-for-all.

Знаем колко е важно да поддържаме връзка и с по-възрастните си близки и те да са в крак с дигиталните
възможности днес, но също така и сме наясно колко много притеснения и трудности срещат при използването на
смарт устройствата. Затова програмата на А1 е чудесна възможност за всеки, който иска да научи повече за
технологиите, да се включи безплатно в нея от читалище по избор, което е част от настоящото издание на
инициативата, и да си тръгне с нови дигитални умения, а защо не и с подарък.

Инициативата е част от дългогодишните усилия на А1 в сферата на корпоративна социална отговорност и ESG
(абревиатурата включва измерителите на въздействието на бизнеса в екологичен (Environment) и социален
(Social) аспект и оценява етичното управление (Governance) на компанията към заинтересованите страни –
клиенти, доставчици и партньори).

На събитието ще се разясняват и възможности за подпомагане на двойки с репродуктивни проблеми

За първа година регионалните координаторки за Пазарджик на фондация "Искам бебе" Десислава Бисерова и
Елена Попова организират благотворителен базар в града. Събитието ще бъде на централния площад
"Константин Величков" в неделя. Ще се предлагат ръчно изработени изделия, картини, бижута, играчки и други
вещи, изработени от доброволци на фондацията.

По време на базара организаторите ще разясняват на нуждаещи се какви са възможностите за подпомагане на
двойки с репродуктивни проблеми, които искат финансиране за лечение.

Четири са до момента подадените молби от такива двойки до Община Пазарджик. Ресорната комисия към
Общинския съвет ще разгледа молбите им за финансиране на лечение на безплодие в понеделник. Заседанието
е насрочено за 15:00 часа. Специален проект Познаваха ли се участниците в Survivor преди предаването? Вижте в
целия епизод на "Какво говориш"

Народно читалище "Никола Йонков Вапцаров – 1895" в Дулово е получило одобрение за проекта си "ECO-номията
на баба" в конкурса на фонд "Нашите родители" на фондация BCause. Това съобщиха от читалището.

Проектът е насочен към възрастни хора, които са отдалечени от децата и внуците си. Предвижда се те да общуват
с младежи, като основната задача е чрез редица творчески работилници и дейности хората от третата възраст да
покажат как съвсем интуитивно следват философията на нулеви отпадъци и по този начин опазват околната
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среда. Децата и младежите пък ще изготвят наръчник "ЕСО-номията на баба", където ще опишат наученото.

Те ще запознаят възрастните хора с платформи, софтуер и приложения, които ползват. Финансирането е на
стойност 1850 лв.

Проектът е сред общо седем малки проекта, насочени към подобряване на здравето и качеството на живот на
възрастните хора в различни населени места в България. Средствата са набрани през 2021 г. от корпоративни и
индивидуални дарители, за които осмислянето на старините на възрастните хора, особено в малките населени
места, и възможността те да живеят достоен, пълноценен и изпълнен с позитивни емоции живот е лична кауза.

Конкурсът традиционно подкрепя малки проекти, които се осъществяват през летния сезон от граждански
организации, които работят с хора от третата възраст за доставянето на хуманитарна и помощ в домакинството,
осигуряване на медицински прегледи; социализация и разнообразие на ежедневието.

/РИ/

Благотворителен базар на фондация "Искам бебе" ще се състои в Казанлък на 23 юли от 10:00 до 20:00 часа,
съобщи за БТА координаторът на фондацията в града Силвия Пейчева.
Събраните средства ще бъдат дарени на местно семейство за ин витро процедура. 
Фондация "Искам бебе" е основана в София през 2007 година от Радина Велчева и е инициатор за създаването
на "Държавния ин витро фонд", разказа Пейчева. Организацията работи и с общински ин витро програми, посочи
тя. От 2013 година има такава програма и в община Казанлък, по която вече са се родили около 30 бебета, обясни
Силвия Пейчева.
В момента вече около 45 общини в България работят съвместно с фондация "Искам бебе" подпомагат семейства,
които имат затруднения при зачеването на дете. Сумата, която дават общините, се разпределя между
кандидатствалите двойки, обясни Пейчева. 
Тя посочи, че е организирала няколко благотворителни инициативи в Казанлък. 
В базара могат да се включат всички желаещи. 

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

"Отворена сцена" за артисти се проведе за втори път в Русе при домакинството на Дом Канети. 13 участници се
престрашиха да се качат на сцената на благотворителното събитие, като участници и гости събраха 1064 лева в
подкрепа на каузата за закупуване на устройство за контролиране на телесната температура за Педиатрията в
"УМБАЛ" Канев. Това съобщиха от "Ротаракт клуб Русе".

Сдружението отличи и по преценка на публиката на първо място със статуетка на Open Stage Анна -Мария
Тамахкярова с изпълнение на цигулка; на второ място Стефания Горнячка с изпълнение песен и на трето място
Ивена Йорданова, която също изпя една песен.

Специално наградена бе и Кристияна Кулева, която изпя "Арлекино" от репертоара на Алла Пугачова и получи
одобрението на публиката. За всеки отличен имаше бутилка уиски и лакомства. За зрителите имаше освежаващ
коктейл, а водещ бе Гоце Велков.

От "Ротаракт клуб Русе" изразяват благодарности и към спонсорите сдружение "Детство мое" и "fjord", както и към
тези, които пожелаха да не бъдат споменавани.
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За посещение на представители на бизнеса и НПО от Стара Загора в Технически университет–Габрово, научи
ЗАРАТА

Търговско-промишлена палата – Стара Загора организира посещение на представители на бизнеса и
неправителствени организации в Технически университет – Габрово за запознаване с възможностите на
университета и на техническия парк, изграден към университета по програма BG05M2OP001-1.002-0023, Център
за компетентност "Интелигентни мехатронни, eко и енергоспестяващи системи и технологии", финансиран от
Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж".

В старозагорската група участваха: Олег Стоилов, председател и Красимира Соколова, зам.-председател на ТПП –
Стара Загора, Славин Янакиев, изпълнителен директор на "Прогрес" АД, Юлиян Стръмски, прокурист на
"Хранинвест – Хранмашкомплект" АД, Благовеста Шинева, управител на Център за изпитване и европейска
сертификация, Огнян Тодоров, управител на "Технопол инженеринг" ООД, Начо Начев, директор на
Професионална гимназия по електроника "Джон Атанасов", Даниела Димитрова, председател на Обществен
дарителски фонд Стара Загора и експерти от фирмите.

От страна на Технически университет – Габрово в срещата участваха: ректорът на университета проф. Илия
Железаров, зам.-ректорите по учебна дейност проф. Анатолий Александров и по Научноизследователската работа
доц. Пламен Цанков, ръководителят на Технологичния парк на Технически университет – Габрово проф. Райчо
Иларионов и ръководители на лаборатории.
Гостите се запознаха с възможностите на лабораториите на първия извънстоличен техпарк, оборудвани с най-
съвременна техника и насочени към съдействие за решаване на технико-технологичните проблеми на бизнеса.
След това в професионална дискусия се набелязаха множество сфери от взаимен интерес, включително в сектора
на професионалното образование, развитието на които се очаква да доведе до устойчиви ползотворни
партньорства. В тях могат да се включат всички желаещи фирми и организации. Особено перспективно е
партньорството на Технически университет – Габрово с Европейски цифров иновационен хъб "Загоре", който
наскоро получи европейска оторизация. Технически университет – Габрово съучредител на регистрирания в Стара
Заора Клъстер Технологии за чиста околна среда.

Срещите и ползотворното сътрудничество със сигурност ще съдейства за решаване на предизвикателствата пред
старозагорската индустрия.
С възможностите на Технологичния парк към Технически университет – Габрово можете да се запознаете тук.

Близо 600 ученици от първи до 12-и клас ще прекарат три седмици от лятото си в развиване на полезни умения, в
подготовка за новата учебна година, наваксване на пропуски и в участие в интересни учебни занимания с
връстници. Това ще се се случи по време на дванадесетата безплатна Лятна академия на "Заедно в час", съобщиха
от организацията.

След две години в онлайн формат заради пандемията, академията се завръща в две столични училища (90
Средно училище "Ген. Хосе де Сан Мартин" в кв. "Люлин" и 119-то Средно училище "Акад. Михаил Арнаудов" в кв.
"Изток") в рамките на три седмици през юли и август.

Официалното откриване на двете академии е във вторник, 19 юли, от 11:45 часа паралелно в двете училища
домакини. Самите ученици са поканени да дойдат по-рано (8:30 часа) за първа среща с учителите и съучениците,
за игри за запознаване и за диагностика за нивото на всеки ученик в академията.

Сред официалните гости на откриването се очакват началникът на Регионалното управление на образованието в
София-град Ваня Кастрева ( в 119-то СУ) и началникът на Регионалното управление на образованието-София
област Росица Иванова (в 90-то СУ), както и представители на партньори на академията.

Лятната академия на "Заедно в час" се организира за дванадесета поредна година и цели да повиши мотивацията
за учене на учениците, да подобри подготовката им по изучаваните предмети и да им помогне да не изостанат по
време на дългата лятна ваканция. Академията е едно от малкото напълно безплатни възможности за летни
занимания за ученици в София, които предлагат съвременно обучение, игри и възможности за общуване с
връстници от различни части на града.

Близо 600 са учениците, които тази година избраха да се запишат в академията. Те са от над 150 училища и 20
детски градини (предучилищна група) от София-град и София-област. Сред записаните ученици има още деца,
които през учебната година живеят в чужбина и учат в български училища в САЩ, Испания, Франция, Германия,

Заглавие: Близо 600 ученици от първи до 12-и клас ще посещават Лятната академия на "Заедно в час"
Дата: 18.07.2022 13:51
Медия: Българска телеграфна агенция
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Обединените арабски емирства и др. Най-много са учениците в начална степен и прогимназия, където и първо
свършиха местата за записване още в края на май. Благодарение на партньорски организации "Заедно в час"
осигурява и присъствието на деца, които са от уязвими общности, с риск от отпадане от училище или нямат
средства да си позволят разнообразни летни занимания за учениците.

Заниманията в академията ще са всеки делничен ден от 9:00 до 12:30 часа. На ден е предвидено учениците да
имат по четири учебни часа с междучасия между всеки от тях. Уроците са планирани така, че да насърчават
активното участие на учениците и сътрудничеството между тях под формата на работа по групи, работа по проекти,
споделяне и дискусии.

Заради пандемията от КОВИД-19 ще бъде обърнато специално внимание на затвърждаването на знанията,
придобити по време на дистанционното обучение и подготовката за следващата учебна година.

Силен акцент и тази година ще бъде отново социално-емоционалното учене и развиването на емоционална
интелигентност, освен академичния напредък на учениците. Част от учениците ще имат възможност да работят и
със специалните учебни материали за проектно-базирано обучение за климатичните промени, които "Заедно в
час" разработва, като част от проект към Европейската климатична фондация.

В академията са включени още тематични дни и клубове по интереси, водени от ученици и учители. В тях учениците
могат да разказват и обучават своите връстници по определена тема с подкрепата на учители. Сред клубовете
тази година ще има "Роботите и човешкото тяло", "Балет", "Дебати", "Кубче рубикуб", "Журналистика", "Работилница
за колажи", "Сърф" и много други.

Часовете по време на академията ще се водят от новите мотивирани учители в програмата "Нов път в
преподаването" на "Заедно в час". Тази година те са 81. Те ще преподават по различни учебни дисциплини и имат
разнообразен предишен професионален опит. Академията е практическата част от интензивното предварително
обучение на новите участници в програмата, които от септември 2022 г. ще влязат като редовни учители в училища
в цялата страна.

С оглед на повишения брой заболели от коронавирус и с консултация със здравните власти, академията ще
премине при строго спазване на определени мерки. Всички учители, членове на екипа на "Заедно в час" и гости
(възрастни) ще са с предпазни маски през цялото време във вътрешните пространства на училищата. Всички
възрастни и гости ще си правят бърз тест преди посещение в Лятната академия. Всички участници и екипът ще се
тестват (поне) веднъж седмично. Всички пространства ще се проветряват и дезинфекцират. Във всяка класна стая
ще има на разположение дезинфектанти. Осигурени са също сапуни за миене на ръцете. Децата ще бъдат
посрещани на двора и ще влизат поетапно в сградата на училището, за да няма струпване.

/АКМ/

Пореден завършен проект на Ротари клуб Силистра, своеобразно продължение на подобен от преди 20 години на
спортната площадка на Професионална гимназия по строителство "П. Пенев" в крайдунавския град. Проектът
започна при президент на клуба в лицето на Боян Боев и бе довършен в текущия мандат на президента Николай
Костов.
Монтирани са две баскетболни табла на мястото на предишните, отново дарени от ротарианците, но през 2002 г.
Новото в проекта са поставените солари, включително един, насочен към площадката за волейбол. С
доброволчески труд ученици и учители от гимназията освежиха съоръженията за гимнастика. В своята 20-годишна
история РК Силистра е реализирал множество проекти в полза на общността за общо над 110 хил. лева, като
повечето са събрани от 25 благотворителни бала, както и от други подобни събития. 

На 18 юли 2022 г. Община Търговище обяви първия прием на проектни предложения за финансиране по линия на
общинския фонд за подкрепа на местни инициативи. Фонд "Местни инициативи" финансира проекти за
подобряване на градската среда, предложени от гражданите и изпълнени от гражданите. Целта е да се
насърчи прякото участие на жителите на общината в дейностите по подобряване на облика на града и малките
населени места. Сред допустимите дейности са благоустрояване на прилежащи площи към обществени сгради и

Заглавие: Ротгари клуб Силистра започна новата 2022-2023 ротарианска година с довършен проект, започнат в
предишната
Дата: 18.07.2022 17:32
Медия: Versinaj

Заглавие: Обявена е първа сесия за кандидатстване пред фонда за подкрепа на местни инициативи в
Търговище
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междублокови пространства, създаване или обновяване на зелени и цветни площи и други. Ще се насърчават и по-
нестандартни идеи, които да трансформират средата, в която живеем, без непременно дейностите да са свързани
с ремонти. 
Общият размер на фонда през тази година е 18 000 лв. От тях 10 000 лв. са осигурени от общинския бюджет, а 8
000 лв. – от Сдружение "Платформа АГОРА". 
Кандидати могат да са представители на неправителствения сектор, читалища, образователни и културни
институции, управители на етажна собственост, както и неформални граждански групи. 
Набиране на проектни предложения: от 18 юли до 18 август 2022 г.
Обща стойност на финансовата подкрепа за 2022 г.: 18 000 лв.
Обща стойност за финансовата подкрепа за една инициатива: до 2 500 лв.
Срок на изпълнение на инициативите през 2022 г.: 2 месеца.
Насоките за кандидатстване и образци на необходимите документи са публикувани в сайта на Общината:
https://bit.ly/3OftsOJ 
Проектните предложения се подават в Центъра за административно обслужване на Община Търговище, с адрес:
гр. Търговище, пл. "Свобода" 1, както и на електронна поща obshtina@targovishte.bg. 
Въпроси, свързани с процедурата и реда за кандидатстване, може да задавате на г-жа Петя Стоянова, главен
експерт в Община Търговище, тел. 0601 6 87 33, e-mail: stoyanova.petya@targovishte.bg. 
Проектните идеи ще бъдат оценявани на два етапа – от общинска комисия и обществен съвет. С одобрените
кандидати ще се сключват договори за финансиране.
На 29 юли 2022 г. от 17.00 ч. в зала 28 на Община Търговище ще се проведе информационна среща за
потенциалните кандидати! 
Фондът "Местни инициативи" се финансира от Община Търговище и Сдружение "Платформа АГОРА", в
изпълнение на проект "Общински фондове за местни инициативи: устойчив модел за подкрепа на активни
общности", финансиран от Фондация "Америка за България".

С много вълнение и радост и след месеци усилена работа, искаме да се похвалим с изцяло новата си
уебстраница. Тя има съвременна визия и много добра мобилна версия. А най-ценното е, че дарителската секция
работи лесно, интуитивно и всеки, който желае да подкрепи хората, за които се грижим, може да стане редовен
дарител бързо и само с няколко клика. Даренията могат да бъдат на стойност по избор, еднократни или месечни и
да се направят с банкова карта или през платформата PayPal, като всички лични данни са напълно защитени.
Новият уебсайт на фондацията съчетава много функционалности и е информативен като представя добре
визуално и съдържателно работата ни в помощ на деца, младежи и възрастни в неравностойно положение.
А за най-сериозните поддръжници на социалната ни дейност предлагаме лесен и бърз начин за абониране за
новини и кампании. Така всеки може да следи актуалните събития и развитието на децата, младежите и
възрастните, за които се грижим.
Посетете го и ако все още не сте се абонирали за новини от нас, го направете. Не пропускайте да изпробвате
дарителската секция като станете наш редовен дарител и при възможност, ни дайте обратна връзка за престоя си
на cedarfoundation.org. 
Нужни са повече хора, които да споделят отговорността за уязвимите групи в нашето общество. Бъдeте един от тях
днес. 

Като продължение на целенасочените усилия за ефективно управление на ресурсите и околната среда, BILLA
България добавя 4 нови специализирани контейнера за разделно събиране на текстил, на паркинги на свои
магазини в Габрово, Севлиево и Стара Загора. В подкрепа на добрите резултати, през следващата година
компанията ще разположи нови контейнери на територията на търговските си обекти в още 4 български града. От
2017 г. BILLA България съдейства на каузата за ефективно събиране на дрехи и текстилни продукти в партньорство
с Българския Червен кръст и Humanita.

Кампанията продължава да разраства своя обхват и съществен принос за опазването на природните ресурси и по-
образцовата градска среда. Благодарение на подкрепата към инициативата за всеки килограм разделно събран
текстил са генерирани парични средства - дарение за Фонда за бедствия, аварии и кризи към Българския Червен
кръст. Останалата част от разделно събрания текстил спомага за осигуряване на сезонни дрехи при бедствия и
целево дарение към пострадали хора.

През март 2022 г. Humanita представи "Доклад за екологичните, социални и хуманитарни ползи от разделното

Заглавие: Фондация "Сийдър" с нов уебсайт и възможност за лесно даряване
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събиране на текстил" и проследи процеса на разделното събиране на материалите. Екологичните резултати
показват, че с подкрепата на кампанията е спестена над 1.7 млн. kWh енергия. Предотвратено е използването на
повече от 1 млрд. литра вода, 35 тона петрол и са спасени над 129 хектара плодородна земя, която иначе
текстилната индустрия използва за добив на памук. Спестени са още значителни средства от общински бюджети,
както и е намалено замърсяването на почвата с пестициди.

Инициативата връща текстилните суровини обратно в икономиката и създава повече възможности за удължаване
на техния живот чрез многократно използване или рециклиране. Освен екологични ползи, проектът осигурява
облекло за хиляди хора в страни от Третия свят, както и за социално слаби лица и пострадали, чиито стандарт на
живот не позволява лесното закупуване на новопроизведени продукти.

Алианц България стартира нова социална кампания в подкрепа на фонд "Добротворчество" на Българския
младежки Червен кръст. Идеята на благотворителната инициатива е да се подпомогнат деца със специални
потребности на възраст между 13 и 18 години и тяхното бъдещо кариерно развитие. Планираните дейности и
събития имат за цел да развият потенциала им и да ги ориентират професионално.

Първата активност от инициативата е организирането на летен лагер от областния съвет на БЧК-Кърджали през
септември 2022 г. В рамките на мероприятието 10 деца със специфични потребности и/или от уязвими групи ще
участват в специално организирана програма, която ще им помогне да се насочат към подходяща
специалност/професия в бъдеще.

В летния лагер ще се включат и служители на Алианц България, които ще разкажат на децата за професията си и
ще влязат в ролята на техни мотиватори. Предвидени са и полезни за развитието на младежите дейности на теми
като: здравословен начин на живот, първа помощ, управление на стреса, комуникационни умения и др. Kато
партньор на олимпийските и параолимпийските игри Алианц е организирал и интересни спортни мероприятия.

През 2023-та година ще бъде организиран още един лагер, в който ще се включат 15 деца, а през 2024-та
инициативата ще се надгради чрез поредица от специални събития за кариерно развитие за 60 деца и младежи.

Като социално отговорна компания мисията на Алианц България е да подкрепя уязвимите групи да превъзмогват
трудностите и да се чувстват равноправна част от нашето общество.

Текстът представя акценти от разговора в поредния епизод на предаването "Властта на гражданите":
"Предприемачество в класната стая" по Дарик радио, с водещ Мария Черешева. Гости са Зорница Миткова –
директор на фондация Тийноватор и Кремена Дервенкова – изпълнителен директор на фондация ABLE. 
КЪМ ЕПИЗОДА
Обществото ни се сблъсква с толкова разнообразни и тежки проблеми, че донякъде е обяснимо защо сме
настроени все по-скептично и негативно към образователната система, в която виждаме корените на много злини.
И въпреки, че има сериозни основания за това, усещането за безнадеждност и обреченост ни пречи да видим
постиженията на някои млади хора. 
Зорница Миткова и Кремена Дервенкова представят програмите Тийноватор и и ABLE Mentor и поясняват, че не
целят да коригират и "поправят" системата на образованието у нас, а да я допълнят. Нуждите на младежите са
по-големи отколкото училището може да задоволи и двете програми се стремят да компенсират липсите. Те
развиват в учениците предприемаческо мислене, обучават ги в "меки" умения – справяне с провал, работа в екип,
презентиране и им помагат да се ориентират за бъдещи кариери. Програмите отварят врати към динамични
среди като бизнес и предприемачество и подготвят младите хора за пазара на труда и живота извън училище. 
Програмата ABLE-ментор е създадена през 2013 година от Асоциацията на българските лидери и предприемачи
(ABLE) с цел да запълни една съществена липса в образованието – подкрепа за личностното развитие на
младежите. Два пъти годишно ученици в 10-11 клас работят три месеца с индивидуален ментор по избрана от тях
цел, бизнес идея или социална кауза. Програмата е безплатна и вече има 17 сезона в 12 града в България.
"Опитваме се да извадим най-доброто от учениците, да го покажем, да говорим за него. Децата постигат
повече с ментор отколкото с учители или амбициозни родители.", казва Кремена. 
Тийноватор продължава 9 месеца, от октомври до май, на живо и онлайн и дава достъп до бизнес мисленето и
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стартъп културата, която се развива в последните 10 години в България. Зорница споделя, че въпреки общата
консервативност на образователната система те не срещат враждебност или ригидност, а в училищата, където
присъства програмата учители и директори показват осъзната нужда от обогатяване и допълване на учебната
програма. 
В сравнение с общия брой ученици в страната двете програми работят с неголям брой деца. През изминалата
година в Тийноватор са участвали 420 ученика на възраст от 17-18 години. Част от тях са деца, които остават
отчасти извън системата заради недобра дисциплина и неразбрана от училището креативност. Участват и
отличници, които работят заедно с аутсайдерите и всеки намира мястото си. 
Деца, участвали в ABLE Mentor, препоръчват свои връстници и така програмата достига онлайн и до ученици в
малки селища и отдалечени райони. Има отличници, но и по-затворени деца с трудности в комуникацията. Всяко
дете може да участва. Менторите са хора с професионален опит, умения и мотивация да работят с деца на тази
възраст и да споделят познанията си. Те се подбират от цялата страна и чужбина с интервю.
Проектите на децата показват нуждата им от модерно и адекватно на живота образование, желанието да
продължат постигнатото в програмите чрез стажове в бизнес компании, както и интереса им към климатичните
промени, свръхпроизводството в масовата мода, качественото хранене, грижата за психическото здраве. Повечето
от идеите на децата са свързани със социални каузи като опазване на околната среда, подслон за бездомни
животни, грижа за възрастни хора и сираци. Сред открояващите се проекти е платформата sEDUbg, в която деца
подготвят и споделят с връстниците си учебни материали в разнообразни формати; сензори за пчелни кошери,
които следят нивото на пестициди във въздуха, зарядно за телефон чрез каране на колело. 
Ефектът от програмите е осезаем. Децата се научават да мислят комбинативно и критично, да виждат проблемите
като възможности, да откриват собствената си креативност, научават се да изразяват чувствата си и да
комуникират ясно и убедително. Програмите им осигуряват среда от съмишленици и подкрепящи ги възрастни.
Техните учители споделят, че ги виждат в различна и позитивна светлина.Тийноватор и ABLE Mentor работят в
синергия и успяват да компенсират някои значими дефицити на образователната система. Те ни показват, че
любопитството към новото, което младите хора носят може да ни даде по-обективен поглед към техните нужди и
способности.
ххх
Предаването е реализирано в рамките на проект "Какво можем заедно", финансиран от Фонд Активни
граждани България (https://www.activecitizensfund.bg) по финансовия механизъм на Европейското икономическо
пространство. Проектът се изпълнява от Фондация Дарик в партньорство с Фондация 42 и НПО Портала.
Цялата отговорност за съдържанието на публикуваните епизоди се носи от Фондация Дарик, НПО портал и
Фондация "Четиридесет и две" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че те отразяват
официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и
Оператора на Фонд Активни граждани България.
#власттанагражданите. 

24rodopi.com/Общество

"Вимакс Клима" дари почистваща техника на ДГ "Максим Горки", ЦНСТ за деца без увреждания кв. "Гледка" и в
неделно училище към манастир "Свети Йоан Предтеча" в Кърджали. Фирмата многократно е показвала
отговорност и ангажираност към обществото, чрез офисите си в цялата страна с актове на дарение, спонсориране
на спортисти, спортни събития и клубове, подкрепа и участие в многобройните каузи на различни благотворителни
фондации.

"Вимакс" е оторизиран "Karcher" търговец за България. Има изградени тесни партньорски отношения с
представителството на "Karcher" в Австрия и предлага качествени продукти с доказан произход. Всички уреди са
произведени в Германия в заводи на Alfred Kärcher GmbH Co.KG.

"Karcher" е известен със своите надеждни и лесни за употреба продукти, силен сервиз и постоянен ангажимент
към околната среда. Основна грижа за компанията е здравето на цялото семейство

"Karcher" e лидер в производството на водоструйки, прахосмукачки, парочистачки, помпи за чиста и мръсна вода,
аксесоари и препарати за тях. Компанията създава първата битова водоструйка преди повече от 30 години и до
ден днешен "Karcher" е синоним на иновация, новаторство, революционни решения и еталон за качество.

Цялата гама продукти на "Karcher" може да намерите и в магазините на "Вимакс" Кърджали, намиращи се на ул.
"Отец Паисий" №7 и в кв. "Възрожденци", ул. "Стефан Стамболов".

Заглавие: "Вимакс" дари топ почистващи уреди "Karcher" на детска градина, Център за настаняване и
Неделното училище
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Главният изпълнителен директор на УниКредит Булбанк Цветанка Минчева застава начело на Управителния
съвет на Съвета на жените в бизнеса в България, съобщиха от банката.

Кандидатурата й за председател на УС на най-успешната дамска бизнес организация беше гласувана единодушно
на проведеното на 15 юни Общо събрание на организацията.

Досегашният председател на УС на СЖББ Д-р инж. Боряна Манолова, главен изпълнителен директор на Siemens
България, Северна Македония и Украйна, изпълняваше тази роля от самото създаване на организацията. Сега,
след изтичането и на втория й мандат, тя ще продължи да бъде част от ръководния екип на СЖББ с цел
осигуряване на приемственост.

Като нови членове на УС на СЖББ влизат и още две дами, които са изявени професионалистки – Дора Стрезова-
Николова, изпълнителен директор на Кока-Кола България и д-р Румяна Вълканов, Председател на борда на
директорите на "Енерджи МТ" ЕАД.

"Благодаря за доверието. Пред всички сегашни и нови членове на Съвета се ангажирам да работя за успеха на
нашата организация и най-вече за идеята, която стои зад създаването й, а именно – насърчаване на женското
лидерство, което носи полза на цялото общество и е необходимата съставка да върви икономиката ни напред",
коментира Цветанка Минчева. "Заедно с целия екип на Съвета – административния ни директор, членовете на УС
и всички доброволци от работните групи, ще продължим да развиваме вече наложените инициативи като
програма BASE, Лидерска академия, Националната стажантска програма и ще развиваме и съвсем нови като
например съвместната ни инициатива с ЕИБ - Националните ни награди за вдъхновяващи постижения за
разнообразие, равнопоставеност и приобщаване", допълни тя.

"За мен е радост да предам председателството на Съвета на Цветанка Минчева и съм сигурна, че в нейно лице ще
имаме силен лидер в стремежа ни като организация да насърчаваме професионалното израстване на жените.
Казвам топло добре дошли в нашия екип и на Дора Стрезова-Николова и д-р Румяна Вълканов, на които
разчитаме за нова енергия и идеи, които да спомогнат за развитие на нашата обща кауза", каза д-р инж. Боряна
Манолова.

Центърът за социални услуги МИР, който се намира в столичния квартал "Факултета", вече разполага със
собствена соларна система за производство на електроенергия, дарена от "Грийнпийс" – България. Това
съобщиха от пресцентъра на екологичната организация. Целта на дарението е да се насърчи използването на
възобновяема енергия като средство за социална подкрепа, осигурявана от различни социални институции:
социални центрове, центрове за временно настаняване, кризисни центрове, общински жилища, училища, детски
градини - общински, частни или от неправителствения сектор.
Соларната система е с мощност 6kW и може да покрие голяма част от енергийните нужди на център МИР, се
отбелязва в съобщението.
В Центъра деца и техните родители от местната общност получават безвъзмезден достъп до образование, култура
и медицински прегледи. С хората от "Факултета" работят различни специалисти педагози, психолози, социални
работници, както и обучени сътрудници от ромската общност. Центърът е вторият такъв в квартала и трети в
столицата – част от мрежата на Фондация "Здраве и социално развитие", която се грижи за интегрирането на
ромската общност. Такъв център има и в Кюстендил, изгражда се и нов в Самоков.
"За социалните институции енергийният преход в най-чист вид представлява изграждането на соларни системи за
електричество, отопление и гореща вода, които могат да покрият в голяма степен или напълно енергийните им
нужди за десетилетия напред. Така те ще освободят средства за грижи, обучения и поддържане на материалната
си база и ще могат да оказват подкрепа на нуждаещите се дългосрочно", заяви Балин Балинов от "Грийнпийс" –
България.Инициативата е част от кампанията на организацията за преминаване от използване на замърсяващи и
допринасящи за климатичната криза изкопаеми горива, каквито са въглищата и газа, към чисти възобновяеми
източници като слънцето например. 
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От 9 до 18 юли в град Ереван, Армения, се проведе 33-тата Международна олимпиада по биология. Българските
ученици премериха знания на Международната олимпиада по биология с повече от 250 състезатели от 62
държави от цял свят. Те постигнаха огромен успех – 1 златен, 1 сребърен и 2 бронзови медала, което означава, че
всеки участник от националния отбор си тръгва с отличие – и то за четвърта поредна година.

Златен медал спечели единайсетокласникът от Софийската математическа гимназия "Паисий Хилендарски"
Петър Жотев. Той се нарежда на второ място в света, което е историческо постижение от участията на България
от самото начало досега. Петър става двукратен златен носител, след като през 2021 завоюва още един златен
медал.

"Самото състезание беше доста изтощително, подготовката за него беше доста интензивна, за което благодаря на
моите ръководители", споделя Петър Жотев в "Нашият ден". Смелостта да достигне до тези участия се дължи,
първо, на участието му в Националната олимпиада по биология, на която е първият му своеобразен сблъсък с
тази наука. Мечтае да бъде учен и да прави открития, които ще допринесат за напредъка на науката.

До този момент българските участници на Международната олимпиада по биология са донесли на страната ни
общо 75 медала: 8 златни, 15 сребърни, 52 бронзови медала и 8 почетни грамоти. "Трябва да споменем имената
на целия отбор. За пета поредна година всички участници в националния отбор по биология се завръщат с
медали. А тази година освен феноменалния успех на Петър, защото да си втори в света е нещо изключително.
Борислав Стоянов от 125 СУ "Боян Пенев" спечели сребърен медал, като беше на една ръка от златните медали.
А Любослав Стефанов от Първа частна математическа гимназия и Яна Атанасова от Националната природо-
математическа гимназия "Акад. Л. Чакалов" завоюваха бронзови медали", допълва ръководителят на отбора доц.
Албена Йорданова от Медицинския факултет на Софийския университет.

Пандемичната обстановка се отрази пагубно както на учениците, така и на студентите. "Нашите олимпийци
използваха много разумно това време и през тези години вложиха изключително много усилия и тези резултати,
които те постигат, показват, че когато човек е мотивиран, когато иска да постигне нещо, той успява", твърди доц.
Йорданова.

Подготовката и участието на отборите ни в международните олимпиади по природни науки се извършва
благодарение на подкрепата на Министерството на образованието и науката, на фондацията "Америка за
България" и на Сдружението на олимпийските отбори по природни науки, отбелязват от СУ.

Целия разговор с Петър Жотев и доц. д-р Албена Йорданова можете да чуете в звуковия файл.

Снимка - Сдружение на олимпийските отбори по природни науки 

В истински детски празник се превърна днес откриването на многофункционалната детска площадка на Дневния
център за деца и/или младежи с увреждания "Милосърдие" към Русенската католическа организация "Каритас".
Повече от 50 деца и родители - потребители на центъра, участваха в занимателни игри и приключения. 
"Благодарен съм на родителите на всички тези деца, защото толкова много години се учим от тях на търпение и
толерантност", каза изпълнителният директор на Каритас Русе Стефан Марков. Негово Високопреосвещенство
Никополският епископ монсеньор Страхил Каваленов беше сред специалните гости на събитието. 
Екипът на Дневния център "Милосърдие" на Каритас Русе полага всекидневни грижи за 34 деца от 2 до 18-годишна
възраст с различни специфични нужди - и физически, и ментални. Затова и новите придобивки в центъра са
толкова важни за по-пълноценното детско развитие: обновена зала за кинезитерапия с рехабилитационни уреди,
хидромасажна вана, кътове Монтесори и психомоторен кът, мултисензорна стая. 
"Благодаря на Каритас Русе не само за материалната, но най-вече за духовната подкрепа. Да виждам всички вас,
които с толкова сърце се грижите за семейства и деца, които имат нужда от подкрепа, носи много сила и
вдъхновение. Продължавайте да правите добро!", заяви кметът Пенчо Милков. 
"Благодаря на тези, които осигуряват материалното и даряват средства, за да се осъществяват подобни
инициативи. Благодаря и на всички работещи тук, които дават цялата си душа и сърце", каза областният управител
Анатоли Станев. 
"Предоставяме качествена социална услуга на европейско ниво. Бъдещата посока за развитие е по-тясното
сътрудничество и работа с родителите", подчерта управителката на "Милосърдие" Теодора Герганова. Тя показа
обновената база на центъра на всички гости, сред които бяха и председателят на Общинския съвет Иво
Пазарджиев, заместникът-кметът Енчо Енчев, представители на различни държавни и общински институции,
приятели и дарители на Каритас Русе. 
"Всички, които работят тук - педагози, психолози, социални работници, дори лелките в центъра, влагат цялата си
душа и сърце в грижите за децата ни. Това заслужава благодарностите ни и нашето уважение", развълнувано каза
Рени Иванова, майка на едно от децата в "Милосърдие". 

Заглавие: Празник за новата площадка в център Милосърдие на Каритас
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Както подобава на празник, гостите донесоха подаръци на децата: пъзели и занимателни игри, лакомства,
плодове и балони.
АРЕНА 

Социален център се сдоби със соларна система, за да поддържа дейността си, спестявайки от сметки за
ток 
Рени Маринова е от столичния кв. "Факултета" и има 3 дъщери. Те от над 5 години ползват услугите на
социалния Център МИР в квартала. Рени споделя, че Центърът много е помогнал на нея и семейството ѝ и е
важен за общността.

"Разбрахме за Центъра от приятели на най-голямата ми дъщеря. Благодарение на специалистите от екипа тя
разбра, че може да бъде себе си. Излезе от това мислене, че само защото сме роми, не можем и няма никъде да
ни приемат. Сега знае, че стига човек да иска и да учи, може да сбъдва мечтите си. 
Докато бях бременна с третото си дете и аз започнах да посещавам центъра – за консултации за бременни. Вече
бях родила две деца и си мислех, че всичко знам, но всъщност научих много нови важни неща за хранене,
отглеждане, кърмене," споделя Рени. 
В центъра тe и други семейства от района на кв. "Факултета" получават безвъзмезден достъп до образование и
култура, до които някои от тях иначе нямат възможност да се докоснат. 
Център МИР е изцяло електрифициран. От екипа му споделят, че бързо повишаващите се цени на тока и горивата
осезаемо са вдигнали сметките им. Компенсациите от държавата са помогнали, но ако тенденцията продължи,
дейностите на центъра може да пострадат. 
Затова от юли месец Центърът вече разполага със собствена соларна система за производство на електричество.
Тя е с мощност 6kW и може да покрие голяма част от енергийните нужди на центъра. 
Инсталацията е дарение от "Грийнпийс" – България, а целта е да се насърчи използването на екологична
възобновяема енергия като средство за социална подкрепа, осигурявана от различни социални институции:
социални центрове, центрове за временно настаняване, кризисни центрове, общински жилища, училища, детски
градини били те общински, частни или от неправителствения сектор. 
"Във времена на криза е редно да се погрижим най-напред за най-уязвимите. Твърде често обаче подобни
социални или кризисни центрове имат меко казано скромни бюджети. Ако по-голямата част от тях отива за сметки,
то какво остава за основните им дейности в помощ на хората? 
Тук всъщност идва енергията от слънцето. За социалните институции енергийният преход в най-чист вид
представлява изграждането на соларни системи за електричество, отопление и гореща вода, които могат да
покрият в голяма степен или напълно енергийните им нужди за десетилетия напред. Така те ще освободят
средства за грижи, обучения и поддържане на материалната си база и ще могат да оказват подкрепа на
нуждаещите се дългосрочно," заяви Балин Балинов от "Грийнпийс" – България. 
Центърът в кв. "Факултета" от години помага на стотици деца и родители от местната общност с две групи детска
градина, обучения, консултации от различно естество, медицински прегледи. С хората от квартала работят
различни специалисти педагози, психолози, социални работници, както и обучени сътрудници от ромската
общност, които помагат да се разпространява познанието сред хората. Центърът е вторият такъв в квартала и
трети в столицата – част от мрежата на Фондация "Здраве и социално развитие", която се грижи за интегрирането
на ромската общност. Такъв център има и в Кюстендил, изгражда се нов и в Самоков. 
Боян Василев е психолог и методист. Той работи от над 20 години в екипа на Фондацията, защото вярва в каузата и
е удовлетворен от работата на социалните центрове. 
В екипа на Фондацията той отговаря и за координирането на различни проекти, включително за инсталирането на
соларната система. 
"Трудно се издържаме финансово, но нямаме практика да работим само по проекти – безсмислено е да започнеш
дейност и свършат ли парите просто да я спреш. Ние искаме нашите дейности да са продължителни и устойчиви.
Правим оценка на развитието на децата при започване при нас и при излизане от програмите и развитието е
значително. 
Сметките скочиха много и ако успеем да освободим средства от електричество, тези пари ще отидат по другите
направления. Нямаме отделно перо само за електричество. Всъщност "Грийнпийс" – България ни дадоха
страхотна идея и започнахме сходен проект за фотоволтаична система и за друг наш център," споделя Боян
Василев. 
Той разказва още, че интерес има и от хората от местната общност и в центъра освен за услугите разпитват и как
може да си инсталират и те подобни системи. 
Инициативата е част от кампанията на "Грийнпийс" – България за преминаване от използване на замърсяващи и
допринасящи за климатичната криза изкопаеми горива, каквито са въглищата и газа, към чисти възобновяеми
източници като слънцето например. На откриването на соларната система присъстваха представители на други
неправителствени организации със социална насока, за да обменят идеи за възможностите за устойчиво
производство на енергия за собствени нужди от възобновяеми източници. 
От "Грийнпийс" – България напомнят, че децентрализацията на енергийната система и улесняването на битовите
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потребители, както и различните социални институции да произвеждат енергия от възобновяеми източници за
собствени нужди е неотменна стъпка от този енергиен преход. 
От организацията припомнят още, че Директивата за възобновяемата енергия, която дава именно такива права на
потребителите, трябваше да бъде пренесена в българското законодателство най-късно до юли 2021 г.

Фондация "Конкордия" организира обучение по грамотност за хора от уязвими групи: роми, безработни и такива
със сериозен риск от социално изключване. Целта е да бъдат обучени да попълват молби, заявления и документи,
как да търсят работа и как да се представят по време на интервю за работа. 
Предвидено е и допълнително обучение за правата им, както и тези на децата им. 
Дейностите са по проект "Нашите права и отговорности", разказаха в студиото на Радио София Диана Василева -
комуникации по проекта и София Белчева, ръководител на проекта. 
"Той се изпълнява с финансова подкрепа от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия, по линия на финансовия
механизъм на Европейското икономическо пространство. Основната цел на проекта е да подобри уменията на
маргинализирани ромски общности от София". 
Обученията са насочени към хора, които живеят в крайна бедност, към трайно безработни или работят
спорадично и нямат достъп до постоянни финансови ресурси, с ниско образование. 
Първата група вече e преминала част от обучението, но курсовете продължават отново от средата на септември,
до тогава докато има нужда от тях, обясниха Диана Василева и София Белчева. 
Участието в обучението е безплатно. 
Подробности можете да чуете в звуковия файл. 

Адв. Виктор Гугушев, член на управителния съвет на "Сдружение на фамилния бизнес – България" и президент на
FBN Вulgaria Next Generation, за важната роля на фамилния бизнес и за българското домакинство на световната
среща на младите членове на FBN International

Какви са ролята и мисията на "Сдружение на фамилния бизнес – България"?

Нашето сдружение е неправителствена организация, която тази година празнува 15-годишнина. То е част от
световната асоциация на фамилния бизнес с централа в Женева. Както световната асоциация, така и "Сдружение
на фамилния бизнес – България" целят да обединят уважавани семейства с успешни бизнеси, които имат сходни
ценности за своите бизнеси и тяхната реализация, както и сходни проблеми. Някои са свързани с предаването на
бизнеса на следващото поколение и др.

Членовете на сдружението споделяме убеждението, че трябва да връщаме от своя успех, от постигнатото от нас,
на обществото. Затова сме ангажирани с различни благотворителни инициативи. Основен фокус поставяме върху
образователните проекти, инициативите за съхранение на културно-историческото наследство на България, както
и програми, насочени към развитието на деца и юноши.

Членове на сдружението са около 60 семейства със сериозни бизнеси, които осигуряват общо около 100 хил.
работни места и генерират около 6 млрд. лв. приходи годишно. Това е доказателство за сериозния мащаб и роля
на нашата организация.

Как фамилният бизнес и компаниите в сдружението допринасят за развитието на българската икономика?

Голяма част от нашите членове са лидери в своята област в България и в световен мащаб. Примерите са мно
гобройни – в производството на битова техника, балистична защита, санитарна керамика, земеделие и др.
Семейните компании не само генерират съществена, немалка част от БВП, внасят стотици милиони левове
данъци годишно в България, а помагат и за изграждане на имиджа на България в световен мащаб, като изнасят
своята продукция и налагат български брандове по цял свят.

Безспорно техните успехи повишават авторитета на нашата държава и я промотират като добра дестинация за
правене на бизнес. Такава е и мисията на "Сдружение на фамилния бизнес – България" – да развива
екосистемата, българската индустрия и икономика.

Освен това инвестициите на българските семейни компании в България не отстъпват по мащаб на междуна
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родните компании, които правят бизнес тук. По неофициална статистика

само за последните 18 месеца инвестициите, които нашите членове са направили в собствените си бизнеси,
надхвърлят 350 млн. лв.

Това само по себе си показва мащаба на компаниите и тяхната дългосрочна инвестиционна политика в България.
Едва ли се налага да напомням колко сложни бяха предизвикателствата в този период, но кризата в пандемията и
случващото се през последните месеци в Украйна не само че не отказаха нашите членове от инвестиционните им
планове, а дори ускориха реализацията им.

Тази дългосрочна инвестиционна политика, нагласите за преструктуриране на бизнеса с цел оптимизирането му
са насочени изцяло към създаване на дълготрайно благоприятна среда за развитие на семейните бизнеси и,
разбира се, продължаването им от следващото поколение.

Кои са членовете на общността "Следващо поколение" на FBN Bulgaria? Какво е общото между тях?

"Следващо поколение" (Next Generation) е общността на наследниците на фамилните бизнеси. Поради специфика
та в историческото развитие на нашата икономика става дума за млади предприемачи в своите 30–35 години.
Повечето вече са част от висшия мениджмънт в техните семейни компании.

Така наречените некстджени са представители на второ поколение, като имаме и няколко компании с трето
поколение в бизнеса. Следващото поколение е важна общност в "Сдружение на фамилния бизнес" и ние сме
изключително ангажирани в подкрепата за развитието на нейните членове – организираме различни обучителни
курсове с лектори от България и чужбина, както и срещи с представители на бизнеса. Като член на Управителния
съвет на сдружението за мен тази подкрепа е лична кауза.

В началото на юни 2022 г. българската общност "Следващо поколение" беше домакин на Световната среща на
младите членове на FBN International. Каква е стойността на това домакинство за българската организация?

Домакинството на Световната среща, която се проведе в София между 5 и 11 юни, е един от най-големите успехи
на нашата организация. Това домакинство беше спечелено преди пет години в много оспорвана надпревара с
водещи европейски държави. На финала наш пряк конкурент беше Франция.

Международният борд на FBN International обаче оцени нашето желание и положените усилия и ни гласува
доверие да сме домакин на Световната среща през 2020 г. Заради пандемията на два пъти отложихме събитието,
но тази година вече имахме щастливата възможност да го реализираме. През юни в София пристигнаха
представители на някои от най-големите семейни бизнеси в света от почти 40 държави от всички континенти.
Важността и престижът на събитието бяха оценени и от президента на Република България г-н Румен Радев, който
ни подкрепя от самото начало и официално откри конферентната му част.

Удовлетворени сме, че представихме достойно България като красива дестинация с изключителна история и
култура и като място с голям бизнес потенциал. Нашите гости бяха приятно изненадани от качеството и
разнообразието на българската храна и останаха впечатлени от семейните бизнеси, които посетиха в различни
региони на страната.

Горди сме, че показахме възможностите за бизнес тук на точните хора – тези, които вземат или скоро ще вземат
решенията за развитието на своите фамилни бизнеси. Сред тях имаше и много представители на Индия, Южна
Америка, Близкия изток – държави, които не са традиционно свързани с България на база на икономически или
културни връзки.

Правото да участват в национални и международни събития като Световната среща на "Следващото поколение" е
безспорна полза за вашите членове. Какви други предимства им дава членството в "Сдружение на фамилния
бизнес – България"?

Достъпът до събития, до организираните обучителни семинари, конференции и др. е от полза за всички нас.
Основните предимства обаче са от различен характер и по мое мнение са ценни за нашите членове, защото не
могат да бъдат получени другаде.

Никоя друга организация не може да им предложи възможност да общуват с други семейни бизнеси. Семейният
бизнес има подчертана специфика, много по-различна динамика както на отношенията в семейството, така и в
бизнес отношенията. Сдружението дава възможност на членовете да общуват със съмишленици, които живеят с
тази динамика, разбират я и могат да си бъдат полезни със съвети и споделен опит.

Другата не по-малко съществена полза от членството в FBN Bulgaria е вече споменатият фокус върху следващото
поколение. Голямата кауза на нашето сдружение е да помага на хората, които вече са или след време ще
наследят семейните бизнеси, за тяхното обучение и развитие, за това как правилно да подхождат към проблемите
на семейния бизнес и съответно – да работят със семейството, така че да съхранят създаденото от предходното
поколение и да го надградят.

В този смисъл членството в "Сдружение на фамилния бизнес" е още една разумна инвестиция на семейния биз
нес в бъдещето на тяхното семейство и на техния бизнес. Защото най-голямата инвестиция на време и усилия



трябва да е в новото поколение, за да влезе подготвено в бъдещето – в личен и в професионален план.

Ротари клуб "Русе Дунав" дари устройства за дезинфекция на въздуха на Детска градина "Стадиона" в град Бяла. Те
бяха закупени и монтирани с финансиране осигурено по проект "Подобряване на здравната инфраструктура на ДГ
"Стадиона" в Бяла и ДГ "Снежанка" в Русе и осигуряване на условия за занимания на децата на закрито". Сумата
от 15 000 лева, необходими за осъществяването на проекта беше събрана от дарители, чрез инициативи на
Ротари клуб "Русе Дунав" и с подкрепата на Фондация "Ротари", Ротари клуб "Русе" и МБАЛ "Юлия Вревска" – гр.
Бяла. 
Апаратите за дезинфекция на въздуха са разположени в занималните в сградата. По този начин се осигурява по-
здравословна среда за всички 90 деца на възраст от 2 до 7 години, които посещават детска градина "Стадиона".
Устройствата работят с ултравиолетови лъчи, които унищожават бактерии, вируси и премахват алергени и са
сертифицирани за употреба в детски заведения от Министерството на здравеопазването. "Те могат да работят,
когато децата се намират в помещението и не оказват вредно въздействие върху тях", уточни Паст президентът на
Ротари клуб "Русе Дунав" д-р Виктор Маргаритов.
Дарението беше предадено на директора на детската градина Стефка Деликоцева, която сърдечно благодари на
ротарианците за инициативата, осъществена в кратки срокове. "Тези устройства ще бъдат полезни за децата. В
условията на Ковид-19 се осигурява спокойствие за родителите и за персонала на детското заведение.", добави
още Стефка Деликоцева.
Кметът на Община Бяла Димитър Славов и председателят на Общинския съвет Мариан Антонов, които
присъстваха на предаването на дарението, изразиха готовност да си сътрудничат с Ротари клуб "Русе Дунав" и
занапред. 
От създаването си през 2004 година Ротари клуб "Русе Дунав" е изпълнил десетки проекти, насочени към
подобряване на условията за обучение, здраве и спорт в детски градини, училища и образователни институции. 

Мотивирай се с успешните истории на българи от цял свят, смели иновации, находчиви изобретатели и
бизнеси.

Запази дата

Тук-Там Кошер ще се проведе на 16 септември 2022 в Интер Експо Център, град София.

Запази своето място на tuk-tam.bg/hive

За всички участници, които не могат да присъстват физически, част от вълнуващата програма на събитието ще е
достъпна онлайн, благодарение на нашите партньори STREAMER.BG.

Програмата на Tук-Там Кошер 2022

Тук-Там Кошер е глобална на среща на идеи, бизнеси, приятели и възможности.

Вдъхнови се е с успешните истории на доказали се професионалисти, които са част от две вълнуващи
семинарни програми.
Развий нови умения в работилниците.
Намери мечатана работа като се запознаеш директно с екипите на български и международни компании.
Заедно с тях и HR специалисти ще споделят добри практики за СВ и успешно интервю за работа.
Направи полезни контакти в специалните нетуъркинг зони.
Информирай се за случващото се в България - български предприемачи ще ни разкажат и покажат техните
иновативни изобретения

Щастливи сме да споделим, че сред нашите лектори тази година ще бъдат Васил Терзиев (CEO, Telerik, Managing
Partner Eleven Ventures, предприемач, инвеститор), Мартин Вечев (Професор в ETH Zurich и създател на INSAIT),
Росица Заимова (Съосновател и съдружник Dalberg Data Insights), Константин Дженгозов (Съосновател и
финансов директор на Payhawk), Благовеста Пугьова (CEO Childish) и още много други вдъхновяващи личности.
Цялата програма ще бъде достъпна скоро, а желаещите да участват могат да запазят мястото си на официалната
страница на Кошер.

Заглавие: Ротари Русе дари детска градина в град Бяла
Дата: 22.07.2022 11:30
Медия: Arena media

Заглавие: Тук-Там Кошер - среща на идеи и приятели от цял свят!
Дата: 21.07.2022 17:10
Медия: БТВ Новините
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Кошер 2022 е място за вдъхновение и среща на българите по света, които желаят да останат свързани и
ангажирани с България!

Контакт Лилия Мерджанова lilia@tuk-tam.bg +359 879 06 50 06

За Тук-Там Вече цели 14 години Тук-Там обединява българите тук и там със смислени инициативи. Общността ни
се превръща в глобална brain gain мрежа от хора, които се ангажират с България, независимо къде се намират.
Свързваме, информираме, вдъхновяваме и инвестираме в бъдещите лидери на България по един лесен и
доверен начин чрез платформа www.tuk-tam.bg. Целта ни е едно по-ярко бъдеще за България!

Благодарим на нашите партньори, с които реализираме Кошер 2022.

Генерални спонсори

KBC Global Services BG - Ние сме част от групата на белгийската банково-застрахователна компания KBC и нашата
мисия е да предоставяме ИТ и споделени услуги и да работим по различни проекти за банковите и
застрахователните дружества в групата. Имаме два центъра, които работят във Варна - Център за споделени
услуги (SSC), открит през 2019г., и Център за дигитални технологии (DDC), открит през 2021 г. В двата центъра
работят близо 700 специалисти/таланти в областта на софтуерната разработка, QA и тестването на приложения,
застраховането, борбата с прането на пари, киберсигурността, риска, човешките ресурси, управлението на проекти
и процеси и много други. Нашата компания насърчава ефективност, взимане на решения, самостоятелност,
отговорност и съобразяване с местните практики!

Фондация "Америка за България" е независима, неправителствена и неполитическа американска фондация,
която работи в партньорство с български организации за укрепване на частния сектор и свързаните с това
демократични институции в страната. Фондацията развива дългогодишните традиции на доброжелателство и
приятелство между народите на САЩ и България и насърчава контактите между хората на двете страни. За повече
информация https://us4bg.org/bg/.

Генерални HR партньори

HRS Bulgaria е агенция за подбор на персонал с 10 годишен опит в България. Техните HR експерти подготвят и
консултират до най-добри резултати всеки кандидат за актуалното състояние на пазара на труда и за очаквано
бъдещо заплащане, спрямо опита и уменията. Работят с местни и международни компании, предлагайки позиции
във всички сектори от пазара на труда.

nPloy е интерактивна платформа, която дава възможност за лесно и бързо намиране на подходяща работа,
участие в различни клубове по интереси и събития. Всичко за кариерата на едно място - в удобно мобилно
приложение.

Златни спонсори

Payhawk Payhawk разработва финтех платформа и корпоративни карти в партньорство с Visa, които в комбинация
улесняват управлението на бюджетите на компании по цял

свят. Целта на екипа е да създаде една от най-големите компании от региона, която трайно да допринесе за
развитието на предприемаческата екосистема в България.

Accenture е водеща международна компания, която предоставя широк спектър от стратегически, консултантски,
технологични и операционни услуги в цифровите технологии, облачните пространства и сигурността в над 120
държави и над 40 сфери на бизнеса. Компанията има две звена у нас. Технологичният център изпълнява глобални
проекти с висока сложност в широко портфолио от индустрии – електронна търговия, търговия на дребно,
застраховане, банкиране, телекомуникации, автомобилостроене, публичен сектор, туризъм и култура.
Оперативният център се фокусира върху предоставянето на интелигентни решения за своите клиенти и
специализирани аутсорсинг услуги, които усъвършенстват и дигитализират бизнеса.

Ocean Investments е семейна инвестиционна компания, фокусирана върху технологични бизнес решения на
идейна фаза и start up компании в ранен етап на развитие, глобално насочена към пазари в Европа, САЩ, Африка
и Близкия изток. Нашата мисия е да идентифицираме и подкрепяме смелите предприемачи със силни,
иновативни идеи, водени от уникални технологии и глобални амбиции. Бизнес фокусът на Ocean Investments е
насочен върху инвестиции в бизнес направленията: киберсигурност и блокчейн технологии, технологични решения
в грижата за здравето и недвижими имоти.

Бизнес спонсори

Yotpo SMSBump - през 2017-та SMSBump виждат потенциала в това да превърнат SMS-а в канал с маркетингова
цел, чрез който онлайн търговци да изпращат информация до своите клиенти за промоции, нови продукти,
изоставени колички и други. Четири години по-късно, SMSBump е предпочитана платформа за изпращане на
съобщения от онлайн магазини в редица държави по света, сред които САЩ, Канада, Австралия, Великобритания
и други. Тези успехи не остават незабелязани и през 2020 г. SMSBump се присъединява към американската Yotpo,
а сделката е сред най-успешните за годината и вдъхновение за много други родни предприемачи.



В Sensata Technologies винаги търсим най-добрите инженерни таланти, които да ни помагат да въвеждаме
иновации и да създаваме по-чист, по-ефективен и електрифициран свят. Ние сме един от най-големите
работодатели в България с почти 4500 души, работейки в автомобилната, селскостопанската, строителната
индустрии, тежкотоварните превозни средства и медицинските устройства.

Cognyteе световен лидер в разработката на софтуер за разследващи анализи, който дава възможност на
правителства и компании от частния сектор да предприемат своевременни действия, за да направят светът ни по-
безопасно място. Над 1000 правителствени и корпоративни клиенти в повече от 100 държави разчитат на
решенията на Cognyte за ускоряване и провеждане на разследвания, с които идентифицират, неутрализират и се
справят със заплахите за националната сигурност, личната безопасност, непрекъснатостта на бизнеса и
киберсигурността. Cognyte България е водещ R&D център на Cognyte, като екипът в България непрекъснато се
разраства.

Благодарим също на нашите партньори от Европейска комисия

ЕС предоставя на младите хора много възможности в областта на образованието и заетостта. Комисията
насърчава предприемачеството, подкрепя качествени стажове, насърчава доброволческата дейност и помага на
младите хора да работят и да се обучават в чужбина. Освен това, Европейската комисия предоставя голям брой
работни места в най-различни професионални сфери – от проджект мениджъри до научни експерти.

Домакин

Интер Експо и Конгресен Център - изложбеният център в София, символ на модерните и успешни бизнес
практики. Не само домакин, но и партньор, с който обсъждаме осъществяването на целите ни. Партньор, който
споделя нашите визии и стремежи. Физическата реализация на Кошер, по време на настоящата епидемична
обстановка, стана възможна благодарение и на активното участие на Интер Експо Център в разговорите между
браншовите организации и здравните власти. Съответно бяха приети мерки, които от една страна позволяват
провеждане на събитието, а от друга страна осигуряват безопасна среда за всички участници.

Детското отделение на болницата в Силистра е следващата цел на проекта "Светулка" на фондация "За доброто",
съобщи за БТА Поли Троянова от екипа на фондацията. Проектът е насочен към обновяване на отделения в
редица лечебни заведения в страната. Целта е промяна на емоционалната среда за лечение на малките
пациенти.
Болницата в Силистра вече завърши основен ремонт в отделението и се очаква творците от фондацията да
нанесат финалните щрихи. Те предвиждат да изрисуват стените в болничните стаи с мотиви от джунглата и да
оборудват помещение, в което децата да могат да учат, да играят и да се забавляват. "То ще бъде цветно, весело,
абсолютно различно от болнична среда. Всички проучвания, които изследват успешното лекуване на децата,
говорят за това, че средата е от голямо значение и е необходимо психологически децата да искат да оздравеят",
каза Поли Троянова.
От фондацията допълват, че чрез проект "Светулка" искат да накарат институциите, които имат отношение към
детското здравеопазване, да влязат в ролята на добра и загрижена за децата си държава. 

"Вимакс Клима" дари почистваща техника на ДГ "Максим Горки", ЦНСТ за деца без увреждания в кв. "Гледка" и в
неделно училище към манастир "Свети Йоан Предтеча" в Кърджали. Фирмата многократно е показвала
отговорност и ангажираност към обществото, чрез офисите си в цялата страна с актове на дарение, спонсориране
на спортисти, спортни събития и клубове, подкрепа и участие в многобройните каузи на различни благотворителни
фондации.

Заглавие: Фондация "За доброто" ще преобрази Детското отделение на болницата в Силистра
Дата: 21.07.2022 12:14
Медия: Утро Русе

Заглавие: Фирма "Вимакс Клима" дари почистващи уреди на детска градина, център за настаняване и
неделното училище20 Юли 2022
Дата: 20.07.2022 23:55
Медия: Кърджали Хабер

Заглавие: Samsung България: Над 20 учители станаха обучители по дизайн мислене
Дата: 22.07.2022 11:57
Медия: ABCnews.bg

https://utroruse.com/article/825601/
https://www.kircaalihaber.com/bg/?pid=3&id_news=10803
https://www.abcnews.bg/bg/news/16584802306941/samsung-balgariya-nad-20-uchiteli-stanaha-obuchiteli-po-dizayn-mislene-


Обучението е част от пилотното издание в България на "Solve for Tomorrow" - глобалната КСО програма на
компанията

22-ма учители от 10 града са първите обучители по дизайн мислене в програмата за корпоративна социална
отговорност на Samsung България – Solve for Tomorrow. Преподавателите преминаха специално обучение на тема
"Прилагане на дизайн мислене в проектно-базирано обучение за намиране на иновативни решения", което се
проведе преди дни в град София. Лектори на събитието бяха д-р Джеймс Йоловски, д-р Ангел Ангелов, Таня
Сребева и Магданела Делинешева. Обучението е част от пилотното издание за България на програмата Solve for
Tomorrow, която от старта си през 2010 г. е достигнала до 1,8 милиона ученици в 23 държави. Нейната цел е да
повиши интереса към образованието по наука, технологии, инженерство и математика (STEM) и чувствителността
към местните предизвикателства. Едновременно с това се насърчава изграждането на преносими умения като
креативност, критично мислене, колаборация, комуникация чрез проектно базирано обучение.

Освен обучения за учителите в България, програмата Solve for Tomorrow ще обяви скоро и уникален конкурс за
иновативни решения на проблеми в общността, в който могат да участват ученици от 10., 11. и 12. клас. Целта на
обучението по дизайн мислене е да подпомогне учителите в подготовката на младежите за участие в конкурса
чрез прилагане на проектно базирано обучение и насърчаване на STEM уменията. Българското издание на Solve
for Tomorrow включва и една специална категория за учители, в която те могат да се състезават с разработени от
тях образователни ресурси с добавена реалност (AR). Условията на конкурса ще бъдат обявени в началото на 2022
– 2023 учебна година на сайта на програмата www.solvefortomorrow.bg

Като част от дейностите по програмата Solve for Tomorrow са предвидени обучения на учители по дизайн мислене
и за създаване на образователни ресурси с добавена реалност (AR). Обученията са регистрирани в
Информационния регистър на одобрените програми за повишаване на квалификацията на педагогическите
специалисти, поддържан от Министерството на образованието и науката, и носят по един квалификационен
кредит. Графикът с предстоящите обучения до края на 2022 г. ще бъде публикуван през месец септември на сайта
на "Образование 5.0" – партньор на Samsung България по програмата Solve for Tomorrow.

Всички участници в обучението по дизайн мислене ще получат копие от учебните материали – ръководство за
фасилитатора и работни листове, които могат да бъдат използвани като помагало за избираем модул в рамките
на профилираната подготовка в 11. и 12. клас, или като предмет от разширената подготовка в 10. клас.

Следете официалните канали на Samsung България и сайта www.solvefortomorrow.bg, за да разберете повече.

За Samsung Electronics Co. Ltd.

Samsung Electronics Co. Ltd. вдъхновява света и оформя бъдещето с трансформиращи идеи и технологии,
преобразявайки света на телевизорите, смартфоните, носимите устройства, таблетите, фотоапаратите,
дигиталните уреди, принтерите, медицинското оборудване, мрежовите системи и полупроводници и LED
решенията. Водещи са и в пространството на Internet of Things с отворената платформа SmartThings, широко
портфолио от умни устройства и проактивно сътрудничество с различни индустрии. За да откриете повече, моля,
посетете нашия официален информационен сайт news.samsung.com.

За Инфино

С екип от ИТ инженери Инфино ежемесечно работи и предлага иновативни софтуерни решения, част от
социалните проекти на Samsung България. За повече информация: https://www.infinno.com/

За Фондация "Образование 5.0"

Мисията на фондацията е развитието на образованието, науката, културата чрез утвърждаване на новите
технологии. Дейността й е свързана с организиране на обучения, форуми и събития, издаване и разпространение
на учебно и научно съдържание, проучвания и анализи. "Образование 5.0" вярва, че позитивната социална
промяна следва да се осъществи благодарение на съвместните усилия на целия граждански сектор, затова
организацията цени високо осъществяването на проекти в партньорство. За повече информация: https://edu5.0.bg/

КАМПАНИИ - (БРОЙ НОВИНИ: 11)

Заглавие: Набират средства за ремонт на Детското отделение на видинската болница
Дата: 18.07.2022 12:00
Медия: Конкурент

https://www.konkurent.bg/news/16579512004027/nabirat-sredstva-za-remont-na-detskoto-otdelenie-na-vidinskata-bolnitsa


22 000 лева са събрани досега от благотворителната кампания за ремонт на Детското отделение във Видин.
Средствата са постъпили от благотворителен коктейл и от дарения на фирми и граждани. За цялостно обновяване
на отделението са необходими 50 000 лева, обясни директорът на видинската болница д-р Ивета Найденова. 
"На самия коктейл се събраха 5700 лева, допълнително от други лица и фирми в областта се набраха 22 000 лева."
Ако не бъде събрана необходима сума, ще се предприеме поетапно обновяване, като то ще започне от баните и
тоалетните, добави д-р Найденова. Припомняме, че целта на кампанията е да бъде обновен Кърмаческият
сектор, част от който бе използвана за лечение на пациенти с коронавирус.

Десет деца от три до седем години се включиха в различни занимания и интересни игри, предлагани от Центъра за
работа в общността, разкрит по проекта "Социално-икономическа интеграция на уязвими групи в община Шумен",
финансиран от Оперативната програма "Региони в растеж". Това съобщиха от пресцентъра на общинската
администрация.

Центърът за работа в общността, на улица "Цар Освободител" 130, е създаден от Община Шумен, в партньорство с
фондацията "Аделе". Предлаганите дейности имат за цел да предоставят подкрепа в ранна детска възраст за
интегриране в образователната система и мотивиране на децата да посещават ясла, детска градина или училище.
Те се осъществяват чрез индивидуална и групова работа на деца и родители от уязвими групи, както и чрез
допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в
училище, отбелязват от общинския пресцентър.

Центърът ще работи през делничните дни, от 10.00 до 18.30 часа, до приключване на проекта през юни 2023 г. В
него са обособени два клуба. Единият е "Книжки и играчки – играйте с нас", а другият е за родители - "Когато бях
дете". Заниманията се водят от двама експерти и един образователен медиатор. Центърът се посещава и от деца
на украински бежанци, допълват от общинския пресцентър.

/ИС/

Александър Андреев от Враца се нуждае от трансплантация на бъбрек, но необходимата сума е непосилна за
семейството му.

Алекс е на 20 години. Той и семейството му се борят с коварната болест от януари. Търсени са варианти за
трансплантация в София, но са били неуспешни.

Заради честите пристъпи е подложен на всекидневна хемодиализа, заради която е прекъснал обучението си в
Лесотехническия университет в София.

Шансът на Алекс да оздравее и отново да живее нормално, и да продължи образованието си е трансплантация на
бъбрек в Турция. Донор ще стане неговата майка. А сумата, нужна за операцията, е 22 000 евро.

За целта негови приятели и съученици са започнали дарителска кампания. На много места във Враца и Паволче
са поставени кутии, в които могат да бъдат дарени пари.

Създадена е и Фейсбук група "Да помогнем на Алекс Андреев".

В нея се публикуват извлечения от събраните досега средства по банков път или от кутиите. За момента е събрана
сумата от малко над 20 000 лева.

А на 28-ми юли предстои и благотворителен концерт в Градска концертна зала под патронажа на Община Враца
за събирането на още средства за оздравяването му.

Ако искате да помогнете на Алекс, може да го направите по следната сметка:

Заглавие: Забавни игри и арт терапия са сред дейностите, които се предлагат в Центъра за работа в общността
в Шумен
Дата: 18.07.2022 14:41
Медия: Българска телеграфна агенция

Заглавие: Организират благотворителен концерт за Алекс, който се нуждае от средства за спешна
трансплантация
Дата: 18.07.2022 14:58
Медия: Конкурент

https://www.bta.bg/bg/news/bulgaria/298836
https://www.konkurent.bg/news/16581454805254/organizirat-blagotvoritelen-kontsert-za-aleks-koyto-se-nuzhdae-ot-sredstva-za-speshna-transplantatsiya


Банка ДСК гр. Враца

Александър Руменов Андреев

IBAN: BG80STSA93000027285720

BIC: STSABGGSF

GSM: 0878911295

Малко над 1 500 лева са събрани чрез благотворителния концерт в подкрепа на Емил Виденов, който се проведе
на 14 юли в двора на брезнишката гимназия, става ясно от съобщение на учебното заведение.

Участие в концерта взеха
клуб "Ритъм", мажоретен състав, танцов клуб "Калина", танцова формация "БрезиЯна" и много добри хора.
"Благодарим на всички, които подкрепиха Емо и семейството му. Успяхме да съберем 1506 лева и да докажем, че
винаги може да разчитаме един на друг", съобщиха от ръководството на средно училище "Васил Левски".

Емил Виденов пострада при тежката катастрофа в Перник през месец май тази година. Състоянието му е тежко и
той е в кома в столичната болница "Пирогов". В неделя във физкултурния салон в двора на брезнишката гимназия
от 10 часа ще стартира благотворителна практика по йога в помощ на момчето.

Снимка: Ваня Иванова

Жители и приятели на Кресна започнаха да помагат финансово за каузата на Общината в града да бъде открит
музей за славната история на региона. Само за няколо дни шестима души са внесли по сметката суми между 100 и
500 лева. Общо са събрани 1900 лева. Кампанията продължава. Преди 10 дни кметът Николай Георгиев
инициира създаването на музей, в който да се покаже славното минало на региона. Градоначалникът потърси
съпричастността на местните хора, тъй като досега държавата не е помогнала с нищо за осъществяването на тази
идея. А е крайно време да има такъв културен институт, който да пази за поколенията историческата истина за
величието на предците и за да пребъде в него българският дух на Пирина. Защото не са много българските
градове, които притежават славната история на Кресна. Бъдещият музей ще е в сградата на Народно читалище
"Култура 1932" в града.

Тази година Общината ще инвестира средства за ремонт на сградата, подмяна на дограмата и възстановяване на
покривната конструкция, която е компрометирана и тече. Ще се създаде и мултимедийно съдържание към двете
експозиции с текстове на български, руски и английски език.

Парите обаче няма да стигнат за крайно необходимите вътрешни преустройства и ремонтни дейности. Целта е във
фоайетата на първия етаж, на стълбите към втория и на втория етаж да се пресъздаде атмосфера и интериор,
които да способстват за максимално доброто възприятие на експозициите. Ако се наберат достатъчно средства,
ще може да завършат ремонтите до края на лятото и музеят да заработи още тази есен.

"Добрата кауза винаги намира съмишленици. Благодарим на всички, които стават и ще станат съмишленици на
нашата благородна кауза", заяви градоначалникът.

Ето и сметката на Народно читалище "Култура 1932" – град Кресна, по която може да се правят дарения:

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ КУЛТУРА 1932

IBAN BG61BPBI79221044310601

BIC BPBIBGSF

Заглавие: Благотворителният концерт в училището на Брезник показа, че брезничани могат да разчитат един на
друг и събра 1 506 лева
Дата: 19.07.2022 14:07
Медия: Zapadno.com

Заглавие: Дарители помагат с пари на Кресна да има музей
Дата: 20.07.2022 10:36
Медия: ТопПреса

https://zapadno.com/2022/07/19/%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%B8%D1%8F%D1%82-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D1%80%D1%82-%D0%B2-%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5/
https://toppresa.com/288384/%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%82-%D1%81-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%B0-%D0%B8%D0%BC


Основание: За ремонт на читалището.

Ремонт на керамичната пещ в Детското селище в Дрен бе извършен със средства, събрани от абитуриентите от 12
а клас на Езикова гимназия "Гео Милев" в Добрич с класен ръководител Севдалина Венкова, съобщават ат "SOS
Детски селища България".

От там споделят, че вместо да се представят със скъпи тоалети гимназистите решават да изразходват средствата,
предвидени за официалното им изпращане, за разпространение на словото и за едно добро дело. Вместо тоалети
те предпочитат тениски с вдъхновено послание към човеците – стих на поета Гео Милев: "Човекът е всичко: и цел,
и мечта, и красота, и любов, и изкуство, и дух, и свят, и бог."

Дарението дойде съвсем навреме, споделят от "SOS Детски селища България". Благодарение на ремонта децата
от селището в Дрен могат да продължат с творческите работилнички и занимания през лятото. От "SOS Детски
селища България" благодарят на младежите за доброто слово и доброто дело.

Благотворителен аукцион "Изкуство за мир" в помощ на украинската общност у нас ще се проведе на 26 юли в
Народната библиотека "Иван Вазов" в града, съобщи за ПловдивПрес Наталия Еллис, организатор на
доброволческата фондация "Ukraine support end renovation".

"Целта на аукциона е да съберем 20 000 евро за външен и вътршен ремонт на сградата на Детския център, който
се изгражда в бившата Белодробна болница. Идеята е да е готов преди края на лятото", надява се Наталия Еллис.

"Авторите са свърани с Украйна. Някои от тях са родени или са завършили образованието си там. Повечето творби
са собственост на музейни и частни колекции по света", разказва Наталия и добавя, че изложбата ежедневно се
обогатява с нови експонати от дарители.

Търгът се осъществява с подкрепата на почетния консул на Украйна в Пловдив Димитър Георгиев и ще представи
графични рисунки от Израел, картини от САЩ и детски рисунки на български и украински деца. Музейна галерия
"Димитър Георгиев"-Пловдив се включва в благотворителната изложба като дарява 27 творби от израелски творци
и 12 творби на художничка от САЩ.

Експозицията ще е отворена всеки ден между 08.00 и 20.00 часа до 25 юли, а на 26 -ти от 13.00 ще е началото на
търга.

Голяма част от ремонта на сградата вече е извършен от ОП "Жилфонд" и в момента там живеят около 60 души,
постоянно идват нови, а други, които си намират работа и квартира освобождават помещенията за нови
сънародници, дошли, бягайки от войната.

Година след старта на кампанията "Да помогнем заедно на Комплексен онкологичен център – Стара Загора" се
състоя официалното дарение на апаратурата, нужна за по-бърза и по-добра диагностика при лечението на
онкоболните. Техниката е производство на американската компания Biocare Medical. "Aпаратът Oncore Pro е на
високо технологично ниво, напълно автоматизиран и на практика елиминира възможността за грешка в резултата,
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като разбира се най-важна остава компетентността на специалиста патолог, който разчита визуализирания
хистологичен препарат. Търговската фирма доставчик е "Медицинска техника инженеринг" ООД, гр.София. Те
успяха да предложат на българския пазар възможна продажна цена от 120 000лв. и да я задържат повече от една
година. По техни данни средната продажна цена в световен план е 180 000 евро.", съобщи д-р Петьо Чилингиров.
Той посочи още, че инсталираният в КОЦ Стара Загора апарат е трети за България на този производител и първи в
такова лечебно заведение. От името на целия си екип, той благодари на всички за подкрепата и ангажираността
към каузата.

Припомняме, че след апел на управителя на "КОЦ-Стара Загора" д-р Петьо Чилингиров зад каузата първа застана
Милена Колева, председател на Районен съд – Стара Загора. Именно тя покани Негово Високопреосвещенство
Старозагорския митрополит Киприан за патрон на инициативата, в която бързо се намериха съмишленици в
лицето на общините от региона, представители на бизнеса, граждани, а също и редица организации, сред които:
Обществен дарителски фонд – Стара Загора, Ротари Клуб Стара Загора, Ротари Клуб Стара Загора – Берое, Инър
уийл Клуб Стара Загора, Инър уийл Клуб Стара Загора – Берое, Зонта Клуб, Лайънс Клуб Стара Загора – Августа,
Лайънс Клуб Стара Загора – Тракия, Лайънс Клуб Стара Загора, Граждански клуб ЛИПА, Търговско-промишлена
палата – Стара Загора, Агенция за регионално икономическо развитие - Стара Загора. На официалната
церемония всички бяха отличени с грамоти.

След отслужването на водосвета за здраве и благоденствие, митрополит Киприан също изказа благодарност на
дарителите и поздрави НЧ "Просвета-1870", гр. Свиленград, които са събрали близо 1400 лева на специално
организиран благотворителен концерт.

На събитието присъстваха още заместник-кметът на община Стара Загора Иванка Сотирова и кметът на община
Казанлък Галина Стоянова.

"Комплексен онкологичен център – Стара Загора" ЕООД е регионален център за лечение на пациенти с
онкологични заболявания от областите Стара Загора и Сливен, а за специфични медицински изследвания и на
пациенти от Хасковска, Ямболска и Кърджалийска области. Регистрираните пациенти за постоянно диспансерно
наблюдение, периодични прегледи и изследвания към момента са 20 000, а всяка година се регистрират около
2000 нови онкологично болни.

Гости на двама абитуриенти подариха ново спално бельо на Второ детско отделение на УМБАЛ Бургас. Парите,
предназначени за букети, те са дарили за благотворителна кауза, избрана от двамата приятели от детинство –
Дарина Джеджева и Кирил Койчев. "Пожелахме да не ни се купуват цветя и сложихме кутия на бала, в която всеки
можеше да остави сума, предназначена за цветята", разказва Дарина. В тяхното семейство това се превърнало в
традиция – по същия начин постъпила на бала си по-голямата й сестра. От нейните букети била купена маса за
тенис за деца без родители, живеещи в център за настаняване от семеен тип. По идеята на Дарина се запалил и
приятелят й Кирил. С парите от двата бала решили да подкрепят Второ детско отделение, за да може от
дарението да се ползват повече хора. Попитали коя е най-наложащата нужда – оказало се, че е спалното бельо,
защото при децата то се сменя много често и бързо се амортизира. Комплектите с весели мотиви вече са
доставени в отделението и предадени на завеждащата – д-р Хрипсиме Каспарян. "Бях в течение на цялата
инициатива, благодаря на тези млади хора, които ни развълнуваха с техния жест и помогнаха малките ни пациенти
да се чувстват по-комфортно", каза тя. Дарина е завършила Немската езикова гимназия, а Кирил – Английската. И
двамата се надяват да продължат образованието си в университет, по специалност, която са избрали и с
упражняването на езика, който са изучавали в Бургас. На снимките – връчването на дарението и балът на двамата
приятели 

Те са за терапия, която не просто може да стопира болестта, а и да подобри състоянието на Михаела

Майка на 2-годишно момиченце се нуждае от помощ в борбата с множествената склероза.

Михаела иска да продължи с пълни сили своя родителски, личен и професионален път, но не може, защото страда
от множествена склероза – прогресивно автоимунно заболяване, което затруднява и блокира най-елементарните
движения на тялото и води до инвалидизация.

Преди 10 години, когато Михаела е на 25 години, започва да усеща как физически се изтощава твърде бързо,
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залита и често ѝ се вие свят. Търсенето на причината води до поредица грешни диагнози, включително и
анорексия, от каквато тя никога не е страдала. Михаела преминава през множество и най-различни терапии в
търсене на облекчение на болките и редицата проблеми, които причинява това заболяване.

10 години Михаела живее с множествена склероза, без да знае за нея. 10 години, в които тайно и подмолно,
заболяването нарушава целостта на централната и периферна нервни системи, спира я всеки път, когато пожелае
да вдигне високо с ръце малкото си дете, да се затича след него.

Упражняването на професията ѝ става също трудно, защото няма как да си фотограф и ръцете ти да треперят
всеки път, когато искаш да направиш перфектния кадър.

Терапията, която не просто може да стопира болестта, а и да подобри състоянието на Михаела, се нарича HSCT
(haematopoietic stem cell transplantation). Тя представлява комбинация от химиотерапия и трансплантация на
собствени стволови клетки, чиято роля е да изгради наново имунната ѝ система.

За нея обаче са нужни 47 000 евро, а тази сума е непосилна за семейството на Михаела. Затова има нужда от
помощ, за да може тя да продължи лечението си в чужбина. Стойността на тази интервенция дава надежда за
един по-нормален живот, без болка и непреодолими ограничения. Михаела има получена оферта за лечение в
Москва.

Кутии за дарения са поставени и на няколко места в София:

Ако имате желание и възможност да помогнете на Михаела, можете да го направите, като дарите средства. Ето и
данни на сметката:

IBAN: BG33RZBB91551014909120
BIC: RZBBBGSF
Титуляр: Михаела Бориславова Трифонова

ще се проведе в Казанлък на 14.08.2022г., неделя.

Началото на благотворителното събитие е от 17:00ч. на паркинга на стадион ,,Севтополис". Участниците в това
зрелищно щоу, подкрепено от Общината, се събират в Казанлък, за да помогнат в кампанията за събиране на
средства за лечението на Красимир Низамов. Събитието ще премине под мотото ,,ЗАЕДНО, ЗА ДА ИМА БЪДЕЩЕ!".

Гост изпълнител е Калоян Николов, познат като Kal-En, който е музикант, певец и композитор. Предвижда се и
игра с публиката.

Дисциплините, в които атлетите ще премерят сили за благотворителната кауза са:

– Теглене на микробус – 3.5 т.

– Мъртва тяга

– Логлифт

– Фермерска разходка

– Кобилица

На територията на състезанието ще бъдат поставени кутии за дарения, съобщават организаторите.

31-годишният Красимир Низамов от град Шипка е с диагноза дълбок тромбофлебит (дълбока венозна тромбоза)
след претърпяна преди близо 10 години катастрофа. Красимир едва оцелява, но е с премазани крака. Прекарва
35 дни в кома, след което година в инвалидна количка, но силата му на духа го изправя на крака и днес той ходи
самостоятелно, дори без патерици или бастун.

Но отоците, раните и болките не спират. За 6 години ходене по болници и клиники в България Красимир вече е
преминал през всички съдови хирурзи, но състоянието му не се подобрява.

Лекари от клиника в Истанбул, Турция, му дават надежда, а първоначалната сума за изследвания, нужна за
лечението на Красимир е 3 880 евро. След като бъдат направени медиците ще посочат и точната сума за
оперативното лечение.

Заглавие: Силови атлети се събират в Казанлък за благотворителна кауза
Дата: 21.07.2022 12:06
Медия: Телевизия Пресс

https://presstv.bg/sports/%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8-%D0%B0%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8-%D1%81%D0%B5-%D1%81%D1%8A%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82-%D0%B2-%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BB%D1%8A%D0%BA-%D0%B7%D0%B0/


С цел да помогне на този етап, 29-годишният Юрий Божанов – Божанката, също участва и подкрепя състезанието.
Той е и единственият състезател по силов многобой от Бургаски регион.

За банков превод:

IBAN: BG10UBBS80021033620050
BIC код: UBBSBGSF
Красимир Георгиев Низамов

Набирателна сметка в ЕВРО:
IBAN: BG02UBBS 8002 1464 264110
Bic code: UBBSBGSF

Последвайте PRESSTV вече и в Telegram

ЗАСТЪПНИЧЕСТВО И ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО -
(БРОЙ НОВИНИ: 3)

Вицепремиерът по ефективно управление Калина Константинова ще отговаря за координацията и участието на
България в Глобалната инициатива "Партньорство за открито управление" и реализацията на Четвъртия
национален план за действие, приет от правителството в оставка днес. Това съобщиха от пресслужбата на
Министерския съвет.

Общо 11 неправителствени организации са включени в одобрения 19-членен състав на Съвета за координация на
участието на България в "Партньорство за открито управление".

"Партньорство за открито управление" е многостранна инициатива, която има за цел осигуряване на конкретни
ангажименти от страна на правителствата за насърчаване на прозрачността, овластяване на гражданите, борба с
корупцията и използване на новите технологии за укрепване на управлението.

България членува в международната инициатива от десет години. За първи път разработването плана за действие
бе осъществено чрез съвместни тематични дискусии на предлагащите мерки заинтересовани страни - държавни
институции и неправителствени организации, с цел гарантиране на реално партньорство при изпълнението на
мерките. От постъпилите 38 предложения бяха дискутирани 18, в Четвъртия национален план залегнаха 14 от тях,
които преминаха и процедура на обществено обсъждане.

Тематичните области на Плана са "Прозрачност и достъп до информация", "Почтено управление и борба с
корупцията", "Отворени данни" и "Гражданско участие". Сред одобрените мерки са създаване на Концептуална
рамка за открито управление, изработване на предложения за промени в Закона за прякото гражданско участие в
държавната власт и местното самоуправление, подобряване на режима на доброволчеството, засилване на
участието на гражданските организации в решаването на спорове между потребители и търговци по повод на
постъпили в Комисията за защита на потребителите жалби.

За реализирането на Четвъртия национален план "Партньорство за открито управление", с хоризонт до 31
декември 2024 г., министерствата на електронното управление, на земеделието, на финансите, администрацията
на Министерския съвет, Националният съвет по антикорупционни политики, Съветът за развитие на гражданското
общество, Комисията за защита на потребителите и Националният инспекторат по образованието ще работят
съвместно с фондациите "Програма Достъп до информация", "Медии 21", "Български център за нестопанско
право", Български институт за правни инициативи, Сдружение Форум гражданско участие, Национален младежки
форум и други.
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За пета поредна година Несебър бе домакин на обучителен курс, организиран от Института за публична политика
в сътрудничество с Фондация "Ханс Зайдел".
Срещата на тема "Европейско гражданско общество" откриха доцент д-р Здравко Попов, президент на института и
кметът на Община Несебър Николай Димитров - символичен домакин на събитието. 
Обучителният курс е фокусиран върху темата за гражданското общество, общественото самосъзнание и правата и
задълженията на представителите на европейската общност. Целта е да се усъвършенства подготовката на
преподавателите по обществени дисциплини в българските средни училища в практиките на модерните
граждански образователни програми.
При откриването доцент д-р Здравко Попов заяви, че гражданското образование е европейско явление, свързано
с историческите процеси в развитието на континента. То бележи сложното и многопластово формиране на
съзнанието на индивидите в общността както като граждани на отделните страни, така и на Европейския съюз.
Думата за приветствие към присъстващите взе кметът Николай Димитров. Той подчерта съществената роля на
община Несебър за създаване на съвременна среда за обучение на децата, посещаващи общинските
образователни институции. "Община Несебър издържа маломерните паралелки в селата със собствени средства
и не е допуснала затваряне на нито едно от училищата на своята територия. Една от целите е да възпитаме у
младите ни съграждани увереност в решителността на местната власт да защити интересите на общността чрез
справедливо преразпределение на обществения ресурс, чрез осигуряване на съвременна материална база, чрез
системна финансова подкрепа за всички образователни институции и политики, приоритетно насочени към
качествено обучение на децата.".
В програмата на курса "Европейско гражданско общество", организиран от Института за публична политика в
сътрудничество с Фондация "Ханс Зайдел", участие взеха изтъкнати лектори- представители на престижни висши
учебни заведения, експерти от МОН и др.
Сред имената са това на професор д-р Богдан Мирчев, професор д-р Петя Кабакчиева, професор д-р Христо
Тодоров, професор д-р Пламен Макариев, професор д-р Веселин Поповски и др. Част от темите бяха:
"Глобализация и интернационализация. Цивилизация и цивилизационен процес", "Политически плурализъм.
Политически партии. Избирателни системи.", "Възникване и разгръщане на идентичностите", "Проектът
Европейски съюз и гражданите на Европа", "Интернационализиране на правата на човека в универсалната
Декларация на ООН и в Европейската конвенция за правата на човека" и др.
Европейското гражданско образование е една от най-актуалните и важни дисциплини, застъпени в
образователната програма на средношколците. Чрез него се формира фундамента на социалните отношения в
рамките на гражданското общество, разбирането за принадлежност към общността и произтичащите от това
индивидуални права и задължения. 

След повече от 12 години дебати и планиране, през март 2022 г. новото правителство конституира Съвета за
развитие на гражданското общество (СРГО). Инициативата бе лично на вицепремиерa Калина Константинова,
която застана начело на Съвета.

Още на 1 март се състоя и първото извънредно заседание на Съвета, на което членовете взеха първото много
важно решение: веднага да бъде създаден механизъм за ежеседмична координация между МС, институции и
граждански организации, които активно подпомагат украинските бежанци в България. Над 50 организации
регулярно се включваха в тези срещи, съобщи пресцентърът на на МС.

"Повече от 10 години гражданските организации в България се борим за това да има на най-високо ниво в
изпълнителната власт пространство не само за диалог, но и за съвместна работа между организации и властта -
за да работим заедно за една по-добра среда за гражданските права и свободи в България. Конституирането най-
накрая на СРГО през март 2022 г. с 14 избрани представители от самите граждански организации бе крачка в
правилната посока за това да имаме по-независимо и проспериращо гражданско общество. Все пак, след първата
крачка има много дълъг и стръмен път пред нас към това да създадем промяна, която тук и сега да може да бъде
почувствана от граждански активните хора. Оставаме с надеждата, че лентата назад не може да бъде върната",
споделя Надя Шабани, директор на Българския център за нестопанско право.

"Съветът за развитие на гражданското общество е създаден, за да може да се даде тласък на политиката за
подкрепа развитието на гражданското общество. Така е записано в закона и се радвам, че за четири месеца
успяхме да поставим началото на толкова много задачи, за които активният граждански сектор е чакал повече от
десетилетие", коментира председателят на Съвета и вицепремиер по ефективно Калина Константинова.

Само за четири месеца, и то в изключително сложна и провокативна политическа, социална и икономическа
среда Съветът успя да:

• Изработи и приеме механизъм за широки консултации и взаимодействие с други граждански организации, които
да служат за пример на другите държавни институции;

Заглавие: Прозрачно финансиране и закон за доброволчеството са сред приоритетите на гражданския сектор
Дата: 22.07.2022 12:31
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• Приеме плътна и интензивна програма за работа до края на година, която включва ясни и прозрачни критерии
за финансиране на неправителствени организации и закона за доброволчеството.

• Даде препоръки за това как се комуникира информацията на правителствения сайт за Украйна ukraina.gov.bg;

• Аргументира създаването на специална Работна група с Министерство на финансите и други ангажирани
институции за създаване на механизъм за финансиране на граждански организации.

"В последните години държавата явно неглижираше своите активни граждани и това е причината да няма нито
един адекватен национален механизъм за взаимодействие и финансова подкрепа на граждански организации в
България. За пръв път в екипа на това правителство има хора, които разпознават в гражданския сектор безценен
ресурс за развитие на обществото. За нас е изключителен приоритет да направим така, че гражданите и техните
организации да бъдат подкрепени, за да се превърнат в равностоен партньор на държавата и точен барометър за
"здравето" на институциите", коментира Красимира Величкова, съветник в кабинета на вицепремиера Калина
Константинова и дългогодишен ярък представител на гражданския сектор.

В рамките на следващите заседания на СРГО предстои да се изработи и приеме механизма за финансиране на
граждански инициативи от националния бюджет, както и да се проведат широки обществени консултации по
уредбата за доброволчеството.
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