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БДФ В МЕДИИТЕ

В средата на месец юли 2022 г. се проведоха две събития под шапката на проект "За по-чиста природа днес, утре и
завинаги", финансиран Лидл България.
Първото се състоя в старозагорското село Лясково.
Над 30 деца, родители и техни роднини с голямо любопитство изслушаха разказа на екипа на Зелени Балкани за
дейностите на Спасителния център и за спасяването на дивите животни.
Акцент в презентацията ни беше отпадъкът, който хората генерират и който е причина за страданието на много
диви животни.
Второто ни посещение бе на територията на Природен парк "Витоша". Там бяхме гости на събитие, организирано
за служителите на Пощенска банка. Присъстваха над 200 човека, от цялата страна. Отново си говорихме за
отпадъците на хората, проблемите, които те създават и как, изхвърляйки боклука си в природата, ние, всъщност, го
изхвърляме в собствения си дом.
Птици, преминали процес на рехабилитация в Спасителния център полетяха от ръцете на участниците и на двете
събития. А макетът на щъркелово гнездо с отпадъци, изработен в рамките на дейностите по проект "За по-чиста
природа" на Зелени Балкани и малкото щъркелче в него, оплетено в сезал, нагледно демонстрира на
присъстващите огромният проблем с човешките отпадъци!
Дейностите се реализират по проект "За по-чиста природа – днес, утре и завинаги". Настоящият проект се
осъществява благодарение на най-голямата социално отговорна инициатива на Лидл България "Ти и Lidl за по-
добър живот", в партньорство с Фондация "Работилница за граждански инициативи" и Български дарителски
форум.
Част от снимките са предоставени от нашия доброволец Иван Котаров, за което му благодарим!

Източник:Зелени балкани

ЧЛЕНОВЕ НА БДФ

Заглавие: Проект "За по-чиста природа днес, утре и завинаги" на "Зелени балкани" събра любопитството на
над 250 души

Дата: 27.07.2022 13:02
Медия: Долап БГ

Заглавие: "Искам бебе" с благотворителен базар на Тортата

Дата: 22.07.2022 09:46
Медия: Марица

https://dolap.bg/2022/07/27/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D0%BE-%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5/
https://www.marica.bg/region/pazardjik/iskam-bebe-s-blagotvoritelen-bazar-na-tortata


За първа година фондация "Искам бебе" организира благотворителен базар в Пазарджик. Инициатори на
събитието са Десислава Бисерова и Елена Попова като местни координатори на организацията. Продажбата на
сувенири ще бъде на Тортата, датата е 24 юли, неделя.

На благотворителния ни щанд ще намерите ръчно изработени изделия, както и картини, бижута, играчки, сувенири
и др., дарени от доброволци на фондацията, уточнява се в поканата за събитието, отправена към всички
пазарджиклии и хора с добри сърца чрез социалните мрежи.

Освен това организаторите са в готовност да дават разяснения относно програмата на Пазарджик за финансово
подпомагане на двойките с репродуктивни проблеми в града и околните селища.

Благотворителен базар на фондация "Искам бебе" ще се състои в магазин "Била" в Казанлък на 23 юли от 10:00 до
20:00 часа. Това 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.

Силвия Пейчева отбеляза, че веригата магазини "Била" работи съвместно с фондация "Искам бебе" от няколко
години. Тази година инициативата им е благотворителен базар, който ще се организира само в един град в
страната. Тя посочи, че в базара могат да се включат всички желаещи. Ще бъде разположен щанд с различни
изделия, изработени от доброволци.

Всеки желаещ може да посети щанда в рамките на съботния ден и да закупи нещо, за да подкрепи каузата. "В
зависимост от събраната сума фондация "Искам бебе" ще подпомогне едно или повече семейства от Казанлък за
сбъдването на най-съкровеното желание - да имат дете", обясни Силвия Пейчева.

/РИ/

Катя Стайкова

Клъстер Тракия икономическа зона

Изпълнителен директор

Над 70 компании се включиха досега в състезанието за аматьори – бегачи

Отбори от фирми от цялата страна могат да участват в най-голямата корпоративна щафета и тийм билдинг в Южна
България – Liebherr Business Run Plovdiv. Състезанието ще се проведе за пети път в индустриална зона "Марица",
част от Тракия икономическа зона /ТИЗ/, на 2 октомври /неделя/ 2022 г. от 10 часа.

Заглавие: Фондация "Искам бебе" организира благотворителен базар в Казанлък

Дата: 22.07.2022 11:47
Медия: Българска телеграфна агенция

Заглавие: Канят фирми от цялата страна за ранно записване в 5-тото издание на корпоративната щафета
Либхер Бизнес Рън Пловдив

Дата: 22.07.2022 13:21
Медия: Несебър news

https://www.bta.bg/bg/news/bulgaria/301080-fondatsiya-iskam-bebe-organizira-blagotvoritelen-bazar-v-kazanlak
http://nessebar-news.com/sport/%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82-%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%BC%D0%B8-%D0%BE%D1%82-%D1%86%D1%8F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%B7/


Liebherr Business Run Plovdiv е част от веригата Business Run в България – най-големият тийм билдинг в страната.
През миналата година в София, Варна и Пловдив участваха над 1700 души от над 200 топ фирми.

Едно от най-мащабните аматьорски спортни събития стартира през 2013 г. в Бизнес Парк София, а през 2017 се
реализира за пръв път и в Пловдив. В 4-те проведени досега състезания в ТИЗ се включиха над 70 фирми. През
2021 г. участваха 35 компании с 53 отбора.

Организатори на надпреварата са Спортен клуб "Бегач" и фирма Liebherr в партньорство с Пощенска банка и
MetLife. Състезанието се провежда със съдействието на "Клъстер Тракия икономическа зона". Събитието е
благотворително и 30% от стартовите такси ще бъдат дарени за проект "Пловдив – град на възможности за всички
деца" на фондация "За нашите деца".

"Либхер Бизнес Рън Пловдив" е щафетно бягане за отбори, съставени от 4 служители на фирма. Отборите са
дамски и мъжки или смесени. Състезанието в ТИЗ на 2 октомври ще се проведе по затворено трасе около завода
на Liebherr, като 1 обиколка е 2 км. Всеки участник прави по 2 обиколки /общо 4 км/ и предава щафетата на колега.
Трасето няма изкачване/спускане.

Състезателите получават стартов пакет, електронно времеизмерване и щафета с чип, обяд на място, сертификат
за резултата на фирмата и подаръци от организаторите и партньорите, индивидуален медал от състезанието при
финиширане.

Отборът – победител печели огромен хладилник за офис от Liebherr. Първите 3 отбора ще получат специално
изработени статуетки.

Регистрацията вече е отворена за фирми от цялата страна. Желаещите могат да запишат отбор на сайта на
събитието: https://plovdiv.businessrun.bg/registration/. Таксата за участие на 1 отбор от 4 души е 300 лева при ранна
регистрация до 9 август. Посочената сума е с ДДС. Една фирма може да запише повече от 1 отбор.

Освен основното състезание се провежда и Kids Run Business за деца от 4 до 12 години от 12:30 часа в същия
ден. Надпреварата се осъществява с подкрепата на сертифицирани треньори по програмата на IAAF – Kid's
Athletics. Състезанието включва 40 минути загрявка и лекоатлетически упражнения, направени специално за
малчугани. Участието е само с предварителна регистрация на https://plovdiv.businessrun.bg/kids-run/ като таксата е
29 лв.

Най-големият тийм билдинг в България спомага за създаване на социална и професионална общност, а е и
спортен празник, в който може да се включи цялото семейство, казва Влади Константинов от Спортен клуб "Бегач".

За първа година фондация "Искам бебе" организира благотворителен базар в Пазарджик. Инициатори на
събитието са Десислава Бисерова и Елена Попова като местни координатори на организацията. Продажбата на
сувенири ще бъде на площад "Константин Величков" на 24 юли, неделя. Базарът ще бъде открит в 9.00 ч.
На благотворителния ще има ръчно изработени изделия, както и картини, бижута, играчки, сувенири и др., дарени
от доброволци на фондацията, уточнява се в поканата за събитието, отправена към всички пазарджиклии и хора с
добри сърца чрез социалните мрежи. 
Освен това организаторите са в готовност да дават разяснения относно програмата на Пазарджик за финансово
подпомагане на двойките с репродуктивни проблеми в града и околните селища.

"Като говорим за грижа за деца от 0 до 3 години най-важното нещо, освен базовите грижи, които са за децата, това
е грижата за осигуряването на тяхното лечение и тяхното здравеопазване. Много голяма чат от децата нямат
достъп до здравеопазване. Нашата инициатива има за цел да направи промени, които да доведат до това всички
деца от 0 до 3 три години да получат безплатни лекарства", каза за БНР Мая Грозданова, експерт в проект

Заглавие: Утре - базар в подкрепа на фондация "Искам бебе"

Дата: 23.07.2022 17:24
Медия: Телемедиа

Заглавие: Неправителствени организации настояват децата от 0 до 3 години да получат безплатни лекарства

Дата: 24.07.2022 11:42
Медия: Front.bg

https://telemedia.bg/bg/regioni/pazardjik/utre-bazar-v-podkrepa-na-fondacija-iskam-bebe
https://front.bg/nepravitelstveni-organizacii-nastoyavat-decata-ot-0-do-3-godini-da-poluchat-bezplatni-lekarstva/


"Цветно утре".

Многократно намалява отпадането на ромски деца от училищата, предлагащи интеркултурно образование

Неправителствени организации предлагат законодателни промени:"Искаме да бъдем подкрепени от
институциите, от които това зависи. Направили сме застъпничество във важните институции- министерството на
здравеопазването, министерството на труда и социалната политика, Държавната агенция за закрила на детето,
Омбудсмана".

Национално проучване регистрира спад на ромската неграмотност

В предаването "Рано в неделя" Мая Грозданова очерта и друг проблем – в страната има райони, в които няма
педиатри, няма достът до лични лекари, ограничен е достъпът до аптеки.

"Самото отиване до една аптека коства разходи за транспорт. Отиването до лекар също коства разходи за
транспорт. Всичко това не може да бъде решено с един проект. Ние искаме да направим първата стъпка".

Проект "Цветно утре за нашите деца" е част от проект за подобряване на майчиното и детско здраве сред
ромската общност "С грижа от 0 до 3", който се изпълнява с финансовата подкрепа на фондации "Тръст за
социална алтернатива", "Отворено общество" и "Портикус".

Липсата на национална лекарствена политика се откроява като основна бариера за по-достъпно здравеопазване,
особено в сферата на майчиното и детско здраве, където се наблюдава сериозен недостиг на средства за
покриване на лекарствата за деца. Най-засегнати са бедните и уязвими групи. Макар да имат достъп до
медицинска помощ и специалисти, без устойчива национална лекарствена политика, лекарствата за амбулаторно
лечение остават недостъпни, а грижите за здравето на деца и майки – недостатъчни и неефективни.

Повече можете да чуете в звуковия файл.

Един от най-дейните участници по време на форум "Развитие" на тема "Родопите - предизвикателства,
перспективи и стратегии за растеж" беше Фондация BCause, които са един от лидерите с 20-годишен опит на
национално и международно ниво. BCause насърчават хора, организации и общности да преобразяват живота,
като развиват дарителството и социалните инвестиции.

Фондацията е създадена още през 1995 година под името 'Помощ за благотворителността в България', като
оттогава има стотици успешни проекти. Може би най-популярният е съвместната с Български дарителски форум
DMS дарителска платформа, чрез която може да подкрепите добри каузи, като дарите онлайн или изпратите SMS
на номер 17 777.

Фондация BCause предлага на хората и компаниите избор от значими за тях каузи, сигурност и лесни начини за
даряване на пари, време и труд и удовлетворение от ползите за обществото. Организацията насочва дарителски
ресурси и допринася за финансовото и организационното укрепване на гражданските организации и публични
институции като училища, библиотеки и музеи.

Във форум "Развитие" в Баните, област Смолян, фондация BCause беше представена от изпълнителния директор
Елица Баракова, която е част от организацията от 26 години, като под нейно ръководство програмите за местно
дарителство са увеличили десетки пъти стойността си - от 50 хиляди до над 3 милиона лева.

В сърцето на Родопите, Баракова разказа повече за дейността на фондация BCause, както и за

визията, която регионът трябва да развива в социалната сфера

и насърчаването на инвестициите. Тя се включи в дискусията с министъра на културата Атанас Атанасов, като
разказа за опита на фондацията с проекти, свързани с читалища в цялата страна.

"Работата ми често е била свързана тясно с читалищата и библиотеките, включително и с такива в региона, и в
Родопите", сподели Баракова в Баните и разказа за читалище в малко село в Североизточна България с едва 500
жители, което е имало късмета да получи голямо чуждестранно дарение.

"Извървяхме дълъг път от множество ремонти до работа с хората, в опит да остане инвестиция за бъдещето. От
2015 година ежегодно местното читалище провежда фолклорен фестивал, така че може да кажем, че този проект
остави отпечатък върху живота и бита на селото", разказа Баракова.

Заглавие: Фондация BCause трансформира най-уязвимите региони в страната

Дата: 25.07.2022 11:40
Медия: Марица

https://www.marica.bg/region/smolqn/fondaciq-bcause-transformira-nay-uqzvimite-regioni-v-stranata


"Фондацията, която представлявам, е вече активна 27 години, като в началото имахме късмета да получим както
български, така и чуждестранен опит. Освен това при стартирането ние не бяхме и прекалено финансирани, така
че

работихме здраво и успяхме да създадем устойчива дейност,

като над 70% от нашата издръжка е базирана на това, което правим в дарителството", споделя опита си Баракова.

Читалищата у нас са една от най-важните граждански форми на организация, смята изпълнителният директор на
фондация BCause и допълва, че трябва да се гордеем с тях. Според нея обаче проекти по реставрация и ремонт
на подобни сгради в селата наистина са нужни, но трябва да се правят само ако в тях ще се развива някаква
дейност, защото в противен случай реновираните читалища отново могат да се окажат празни и заключени.

За пример какви дейности са нужни, Баракова даде програмата "Живо наследство" на Фондация "Работилница за
граждански инициативи", позната на присъстващите малки читалища отпреди години. Чрез програмата
населените места могат да покажа културните си и исторически забележителности по модерен и съвременен
начин. "Например, ако говорим за Музея на илюзионните изкуства в Момчиловци, уникалното там не е сградата
или колко добре е ремонтирана, а това, което местните хора са създали като атракция и преживяване за туриста",
категорична беше Баракова.

"Неправителственият сектор прави много за свързаността между общностите, макар и не в инфраструктурен
аспект. Фондациите често служат като лепилото в обществото, като предоставя възможности на гражданите да
намират ресурси и капацитет, за да реализират идеите си за промяна."

За дейността на платформата DMS 17777 изпълнителният директор разкри, че това е инструмент, който дава
възможност на голям брой граждани и организации да се обърнат към обществото. В дългогодишната си система
за даряване от работното място пък фондация BCause

работи с повече от 4000 души, които отделят малка сума за добри каузи всеки месец,

според възможностите си. Освен това фондацията работи и с бизнеси, които искат да имат отпечатък върху
промяната на средата и качеството на живот на общностите.

Вече 8 години фондация BCause работи в регионите, в които традиционен поминък е отглеждането на тютюн, като
дейностите са финансирани от Филип Морис България. Към момента реализирани проекти по тази програма има
в над 30 населени места в 11 общини на страната.

Програмата започва с детски лагери по време на лятната ваканция, наречени академия "Забавно лято". В този
проект се създават занимания за децата от малките населени места, в които по традиция няма извънкласни
активности. С тях работят млади хора, които учат децата на нови умения и знания, с които те изненадват
възрастните след академиите.

Сигурен атестат за успеха на проекта е това, че преди 4 години учителите от тези региони проявяват интерес към
работата с децата и вече

традиционно се провежда и академия за учителите, в която те усвояват нови образователни техники,

които след това прилагат в работата си. За възрастните хора програмата на фондация BCause и Филип Морис
България организира здравни прегледи със специалисти директно в малките населени места.

Третият компонент на програмата е "Академия за местни предприемачи". Тук фондацията подпомагат хора от
регионите, които имат идея за бизнес. Те получават подходящо обучение, както и финансова помощ за най-
добрите проекти. Баракова разказа, че основният профил на включилите се в тази инициатива е млади хора, които
тъкмо се завръщат по родните места с идея, заимствана от София или Европа, и са водени от желание тя да се
осъществи и в родното им място.

"Много млади хора от Родопите с удоволствие биха останали, създали семейство и отглеждали деца по родните си
места, ако получат подкрепа и помощ за собствените си мечти", категорична беше Елица Баракова. По думите й,
фондация BCause са отворени както към активните хора от региона, така и към работа с местните администрации.

Този проект е реализиран с финансовата подкрепа на Министерството на културата.

Заглавие: СРГО не е поредната абревиатура …

Дата: 25.07.2022 12:01
Медия: Български център за нестопанско право

http://bcnl.org/news/srgo-ne-e-porednata-abreviatura.html


Включете се в кампанията на Коалиция РавниБГ, инициирана от представените в СРГО членове на обединението
- Български център за нестопанско право, Български фонд за жените, Асоциация на европейските журналисти,
сдружение Еквилибриум и в партньорство с фондация Impact Drive, сдружение ПРО ЕВРОПЕЙСКА МРЕЖА,
BlueLink - Гражданска мрежа.

ПОПЪЛНЕТЕ АНКЕТАТА!

Съветът за развитие на гражданското общество (СРГО) бе законово установен през 2016 г. Оттогава минаха
повече от 6 години, смениха се немалко правителства, проведоха се десетки разговори, дадоха се обещания, а
междувременно средата за съществуването и развитието на гражданските организации у нас започна все повече
да се свива и да става неблагоприятна.

Но ето, че тази пролет нещо се раздвижи. В началото на месец март 2022 г. Съветът бе свикан за първи път - две
години след проведените избори за негови членове. Поставихме началото на един труден, но дългоочакван процес
– превръщането на тази отворена врата в открита възможност за граждански контрол спрямо решенията, които
управляващите взимат относно гражданското общество.

Но кораб без навигация ще се изгуби, ще попадне в буря и ще потъне.

Ето защо е крайно необходимо ние като активни организации заедно да определим посоката, а именно кои са
приоритетите пред държавата за гарантиране на благоприятна среда за развитие на гражданските организации в
България. Защото ако не ние, кой? Ако не сега, кога? Участвайте, за да определите посоката на вашата дейност.
Толкова е важно. Нека заедно бъдем стражи на СРГО – ние го извоювахме, за нас е и от нас зависи да го
задвижим така, че да бъде:

- мощен инструмент за резултатно гражданско участие
- платформа за комуникация между гражданското общество и властта

- и място за утвърждаване и защита на гражданското пространство – нашето пространство.

Ето защо ние от Български център за нестопанско право заедно с нашите съмишленици от Коалиция РавниБГ и
представените в СРГО членове на обединението - Български фонд за жените, Асоциация на европейските
журналисти и сдружение Еквилибриум, в партньорство с фондация Impact Drive, сдружение ПРО ЕВРОПЕЙСКА
МРЕЖА, BlueLink - Гражданска мрежа, каним вас – ангажираните граждански организации да се включите в
кампанията за определяне на приоритетите пред държавата за гарантиране на благоприятна среда за развитие
на ГО в България.

КАК?

Включете се, като дадете своя вот за приоритетите за развитие на средата. Споделете това, което знаете най-
добре – какви са трудностите, с които се сблъсква вашата организация, какво трябва да направи държавата, за да
ви подкрепи и кои са приоритетните области в сектора, за които имате наблюдения, че държавата спешно трябва
да се намеси.

Вашето участие е ключът към това СРГО да постави на дневен ред автентичните проблеми на вашите организации
- проблемите, които са ви до болка познати и с които се сблъсквате всеки ден, както и ще допринесе за
изготвянето на Стратегията за подкрепа на развитието на гражданските организации. Сега е времето, в което
трябва да сме единни, и и само така ще ни чуят. Защото, когато сме много и говорим в един глас, той трудно може
да бъде заглушен. Да действаме!

Включете се - гласувайте, споделете и станете посланик на тези наши общи усилия. Разкажете за инициативата на
вашите колеги от сектора и на колеги във вашето населено място и помнете, че само и единствено когато сме
заедно, ще постигнем необходимата промяна.

Научете повече на www.ngo.vote

Участниците ще могат да се запознаят отблизо с работата на 5 ключови отдела в компанията и да работят по
реални бизнес казуси. Освен стипендия, те ще получават месечно възнаграждение и пакет от социални
придобивки

Заглавие: KAUFLAND БЪЛГАРИЯ ОБЯВИ ПЪРВО ИЗДАНИЕ НА СТИПЕНДИАНТСКА ПРОГРАМА ЗА МЛАДИ
СПЕЦИАЛИСТИ

Дата: 25.07.2022 14:14
Медия: Нова Добруджанска Трибуна

https://ndt1.eu/kaufland-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B2%D0%B8-%D0%BF%D1%8A%D1%80%D0%B2%D0%BE-%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BF/


Kaufland България дава начало на нова програма за развитие на млади специалисти – "Стипендианстка програма
2022-2023 г.". Тя е насочена към студенти в 3-ти и 4-ти курс, а отворените позиции през настоящото издание са пет.
Участниците ще се запознаят отблизо с работните процеси в няколко ключови отдела – "Маркетинг", "Снабдяване",
"Търговия", "Управление на веригата доставки" и "Отдаване под наем".

Програмата е с продължителност 3 месеца, като предимство в планирането й е, че всеки от избраните кандидати
ще може сам да избира кога да проведе стажа си в компанията. Единственото условие е участниците да посочат
три последователни месеца в периода от септември 2022 до септември 2023 г. По време на обучението те ще
получават конкурентно възнаграждение, както и пълния пакет социални придобивки, който Kaufland България
осигурява на всички свои служители. След успешно преминаване на програмата, стажантите ще получат и
специална стипендия.

Желаещите да се включат в стипендиантската програма на Kaufland могат да заявят намерението си до средата
на месец септември, чрез директно кандидатстване на кариерния уебсайт на компанията: www.kariera.kaufland.bg

Всяка от изпратените кандидатури, съдържаща всички необходими документи, ще бъде разгледана и оценена от
тристранно жури. То ще бъде съставено от поне двама души от отдела, приемащ съответния стипендиант и от
представител на отдел "Човешки ресурси" на компанията. Петте участници с най-висок резултат ще получат
възможност да се запознаят отблизо с работата и да натрупат ценни знания, които ще им бъдат полезни в
кариерното развитие.

Желаещите да вземат участие в програмата на Kaufland следва да изпратят както CV и мотивационно писмо, така
и да решат казус, близък до ежедневната работа на различните отдели. Съответно за "Маркетинг" той е свързан с
Kaufland Card, този за "Снабдяване" – за оптимизиране на процеса по печат на рекламни плакати, за "Търговия" –
с анализ на асортимента. Темата на казуса за "Управление на веригата от доставки" е насочена към проучване на
възможностите за алтернативен транспорт в дистрибуторската логистика на Kaufland България при доставка на
стока от Централен склад към филиалите, а на "Отдаване под наем" – за развиване на концесионерна зона във
филиал от мрежата на компанията.

Kaufland България има традиции в реализирането на редица обучителни проекти, насочени към подобряване на
връзката между образование и бизнес практика. В началото на юни компанията обяви четвъртото издание на
програмата "Управители на бъдещето", насочена към завършващи студенти с малък или без никакъв
професионален опит, както и "Търговска академия 2022" – програма, която цели да подготви специалисти в
дирекция "Търговия и Маркетинг". Kaufland България е и сред първите компании в страната, която работи и
развива програма за дуално обучение. Също така, всяка година между 70 и 100 ученици преминават през
дългогодишната практикантска програма на Kaufland, която осигурява лятна работна практика за пълнолетни
ученици.

Обучение по български език започнаха украински граждани, настанени в базата на Изпълнителната агенция
"Военни клубове и военно-почивно дело" в тетевенското село Рибарица и в Ловеч, съобщават от сдружение "Мисия.
Иновации. Гражданство – МИГ". Преподаватели са учители по български език и руски език.

Занятията се провеждат два пъти седмично за възрастни и ученици, и имат за цел да намалят езиковата бариера,
както в училище така и при общуване. Интересът е изключително голям, вече има над 50 записани. Очаква се
желаещите да придобият основни граматически познания и разговорни умения. Българският език е необходим за
тези, които са дошли в България, за да могат да посещават учреждения, да кандидатстват за социална помощ, да
си намерят работа, да се влеят в обществото, да помогнат на децата си да започнат училище.

Инициативата е по проект "Учим и се забавляваме заедно" на сдружение "Мисия. Иновации. Гражданство – МИГ",
финансиран от фондация "BCause – помощ на благотворителността в България". Партньори по проекта са
Българският червен кръст, сдружение "Знание" – Ловеч, Центърът за работа с доброволци към Регионална
библиотека "Проф. Беню Цонев" и библиотеката.

Заглавие: Украинци започнаха да учат български в Ловешко

Дата: 26.07.2022 08:31
Медия: BG voice

Заглавие: Фондация "Искам бебе" и ДЮССИ "Allegra" с благотворителен концерт във Варна

Дата: 26.07.2022 10:06
Медия: Варна 24
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Благотворителен концерт "Мечтатели" предстои на 21 август от 19.00ч. във Варна.
Той е организиран от СНЦ "ДЮССИ ALLEGRA" и Фондация "Искам бебе" на сцената на Държавна опера Варна с
любезната подкрепа на Христо Христов - кмет на Район Младост, Община Варна!
Събраните средства ще бъдат поделени между двете организации за сбъдване на мечтите на децата и
възрастните! Турнето във Варна е част от националната инициатива "деца даряват за деца" и е второто след
гастрола на малките танцьори, певци и актьори от ДЮССИ "Allegra" в София, с което двете организации поставят
нов аспект в дарителските инициативи, а именно децата като добротворци.
Ето какво съобщават за Varna24.bg от ДЮССИ "Allegra":
"Ние сме една организация от деца, родители и ръководители - артисти в сферата на сценичните изкуства от
Стара Загора. Ние сме Сдружение с нестопанска цел "Детско-юношеска студия за сценични изкуства Allegra".
Занимаваме се с обучението на деца в различни сфери на изкуството – класически балет и съвременен танц,
вокално и актьорско майсторство, изобразително и приложно изкуство. Различното при нас е, че сме добри в една
сфера, която не е широко разпространена сред авторите на детски заглавия – сферата на мюзикъла "от деца за
деца". До преди няколко години бяхме най-малките артисти на сцената на Държавна опера Стара Загора с
изиграни над 8 самостоятелни заглавия на професионална сцена, но вече сме частна структура и се нуждаем от
подкрепа за да продължим да правим това, което вярваме, че е нашето призвание.
Преди две години получихме изключителна подкрепа от Фондация "Искам бебе", която ни подаде ръка в труден за
нас момент като ни подари декор за първия ни концерт като частна детска трупа – благотворителния концерт
"Мечтатели". От тогава от всеки реализиран от нас благотворителен концерт даряваме част от сумата за Фондация
"Искам бебе". По този начин средствата се разпределят за сбъдване на нашите мечти – да създаваме детски
авторски мюзикъли и мечтите на възрастните - да имат собствена рожба чрез каузата "деца даряват за деца".
Считаме, че това е уникален начин за популяризиране не само на детското творчество във всичките аспекти на
сценичните изкуства, но и нестандартен начин за благотворителност, където най-големите дарители в случая са
децата, които чрез неуморния си труд в залата помагат за сбъдването на една обществено значима кауза. Всеки
нов сценичен проект на СНЦ "ДЮССИ Аллегра" възлиза между 25 – 30 000лв., започвайки от написването на
либрето, музика, текст и аранжимент, създаване на режисьорска концепция и хореография, сценография и скици
на костюми, закупуване на платове и шев на костюми, реализация на декори, изработка на кукли за театралната
школа, запис на песни в студио и затова се нуждаем от подкрепа за събиране на тези средствата. 
Решени да популяризираме тази невероятна симбиоза между двете организации и да я разгърнем не само на
територията на Община Стара Загора, но и в различни градове в България, превръщайки я в национално турне
реализирахме нашето първо гостуване в гр. София. Публиката беше очарована, а ние получихме покана за второ
гостуване през септември месец. Сега ни предстои турне в Държавна опера Варна на 21.08.2022г. 
През 2021г. спечелихме проект към Национален фонд "Култура" за създаване на детски мюзикъл "Училище по
магьосничества" по либрето на известния детски писател Никола Райков. За премиерата ще бъдат раздадени
безвъзмездни покани на деца в неравностойно положение, деца и възрастни с увреждания от старозагорския
регион. По този начин предоставяме възможност на тези социални групи да се докоснат до лечебната сила на
детския талант, претворена чрез магията на изкуството и така се опитваме да докоснем най-фините струни в
душата на изпълнители и публика и да допринесем за интеграцията и толерантността между различните
прослойки в обществото ни. Тази инициатива може да бъде приложена и в други градове, ако намерим съдействие
за заплащането на залите при реализирането на спектаклите. Надяваме се този нов мюзикъл да бъде и
следващото заглавие, с което да гастролираме на сцените на различни български градове и да донесем много
радост на зрителите!"
Покани можете да намерите:
- на входа на Държавна опера Варна, преди събитието, където ще има разположен и голям благотворителен
базар;
- в Парти център "Вега", бул. "Левски" 10, гр. Варна
- чрез заявка на тел. 0886 39 49 30 и изпращане по куриер на посочен от Вас адрес срещу наложен платеж;
- чрез превод по сметка като посочите име, брой покани и основание -"Мечтатели"- Варна
Минимална дарителска сума на поканите е 20 лв. за възрастни и 15 лв. за деца. 
Банкова сметка на СНЦ "ДЮССИ Аллегра" :
BUINBGSF BGN BG51BUIN95611000652367 
" АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ" АД
"Заповядайте! Подкрепете ни! Очакваме Ви!", призовават организаторите. 

С равносметка от събрани близо 12 тона пластмаса приключи пролетното издание на екологичната инициатива
"Книги за смет". Тя се организира за десета поредна година, като благодарение на партньорството с Kaufland
България, през тази година ще се състои два пъти и ще обхване рекордните за кампанията 15 града

Заглавие: Близо 12 т пластмаса за рециклиране са събрани на паркингите на Kaufland в пролетното издание на
"Книги за смет"

Дата: 27.07.2022 12:04
Медия: My PR
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Първият етап от националното турне на кампанията се състоя през месеците май и юни на паркингите на
хипермаркети Kaufland в Карлово, Видин, Плевен, Велико Търново, Варна, Русе, Силистра, Хасково, Кюстендил,
Петрич и Стара Загора. Според регламента на "Книги за смет" всеки, който предаде килограм годна за
рециклиране пластмаса, получава в замяна книга по избор. По данни на организаторите с всяка изминала година
популярността на инициативата расте, а с нея нараства и количество събрана пластмаса за рециклиране. В
пролетния етап на кампанията през тази година са раздадени общо 11 800 книги, а резултатите за събраната
пластмаса по градове показват, че първенци по най-много предадена пластмаса са жителите на Варна (2200 кг),
следвани от тези на Велико Търново (2100 кг), Русе (1300 кг), Стара Загора (1200 кг), Плевен (1100кг), Кюстендил
(810 кг), Силистра (800 кг), Карлово (780 кг), Хасково (510 кг), Петрич (490 кг) и Видин (480 кг).

Есенната кампания на инициативата "Книги за смет" ще се състои през септември 2022 г. в София, Пловдив,
Бургас и Ямбол. Всички събирани през годините пластмасови отпадъци се рециклират от "Екопак България",
партньори на инициативата от самото й начало. От първото издание на "Книги за смет" досега за рециклиране са
предадени над 100 тона пластмасови отпадъци и са раздадени над сто хиляди книги.

Kaufland България подкрепя каузата на фондация Credo Bonum и издателство Smart Books, които са създатели на
"Книги за смет", като част от своя дългосрочен ангажимент за ограничаване на пластмасата за еднократна
употреба, предотвратяване на нейното използване, насърчаване на рециклирането и устойчивия начин на живот.

Компанията прилага в България RЕset Plastic - стратегията срещу замърсяването с пластмасата на Schwarz Group,
част от която е Kaufland. В дългосрочен план търговската верига има за цел да намали употребата на пластмаса с
минимум 20% до 2025 г., да направи пластмасовите опаковки на 100% от собствените марки продукти
максимално рециклируеми, както и да включи средно 25% рециклат в опаковките на тези продукти.

Повече информация за инициативата може да откриете на страницата във FB/knigizasmet.

За CredoBonum:

Фондация Credo Bonum е неправителствена организация, основана през 2006 г. инасочена към проекти и
инициативи, допринасящи за положителна промяна в области като култура, екология, устойчивост,
опазване на околната среда и др.

За SmartBooks:

Кампанията "Книги за смет" е създадена по идея на издателство Smart Books през 2011година. Познато е със
своите книги за пътешествия и с класически детски заглавия. Мисията му е свързана с четенето и
опазването на природата.

За Kaufland България:

Kaufland България е лидер в сектора на търговията с годишен оборот от над 1,7 млрд. лв. и един от най-
големите работодатели в страната с екип от близо 6 500 служители. През 2022 г. компанията разполага с
62 хипермаркета в 35 града. От старта си през 2006 г. в България до днес Kaufland се стреми да стимулира
националната и регионална икономика и инфраструктурата по места с общи инвестиции от 1,6 млрд. лв.
Компанията непрекъснато развива своята политика за устойчиво развитие и под мотото "Действията
носят промяната" се ангажира с различни социални и екологични дейности – от използването на енергийно
ефективни технологии и проектирането на нови сгради с мисъл за природата, през подкрепата на уязвими
групи до намаляването на пластмасата.

Отворено е кандидатстването за петото издание на програмата "Предприемачи в науката" на фондация Карол
Знание, тази година с фокус Impact Investing. За участие са поканени:

студенти
докторанти
млади учени

които разработват научни проекти със социално и екологично въздействие.

Impact Investing e бързо развиваща се индустрия, задвижвана от инвеститори, които търсят не просто
възвръщаемост, а целенасочено положително въздействие в обществото и околната среда.

Заглавие: Награда за проект с позитивно въздействие върху обществото или околната среда

Дата: 27.07.2022 11:52
Медия: Българска академия на науките

https://www.bas.bg/?p=40220


Програмата включва безплатно онлайн обучение и конкурс с награда от 30 000 лв.

Практически ориентирано обучение

Лектори и ментори с впечатляващи знания, опит и кариери в страната и чужбина

Преносими умения

Подкрепяща среда

Вдъхновяваща общност

С партньорството на водещите университети в България – СУ, ТУ, УНСС, МГУ

Онлайн, всяка сряда от 10 до 12, от 21 септември до 30 ноември

Конкурс Предприемачи в науката – 14 декември

Кандидатстването е отворено до 3 септември. Още подробности за програмата и как да кандидатствате, вижте тук.

За поредна година от фондацията "Елизабет Костова" очакват номинации за наградата "Кръстан Дянков". След
прекъсване заради коронавирусната пандемия до 15 септември т.г. се очакват кандидатури за отличието, което се
дава от 2008 г. за превод от английски на български език на съвременен роман с висока литературна стойност.

"Една от основните линии на дейност на фондацията "Елизабет Костова" е да строи литературни мостове между
българските читатели и англоезичния свят. Освен този конкурс, имаме резиденция за преводачи във
Великобритания, както и конкурс за публикуване на български роман на английски език в САЩ", отбеляза пред
Радио София Виолета Радкова, управляващ директор на фондацията.

Наградата - на името на един от най-големите български преводачи на американски писатели от ХХ век, е в
размер на 3000 лева. В номинацията могат да участват издатели, литературни критици, редактори, преводачи,
студенти по превод и институции, специализирани в практикуването или оценяването на художествен превод.

Оригиналът трябва да е издаден след 1980 г., а преводът на български език между 1 януари 2021 г. и 15
септември 2022 г.

За конкурса съответното българско издателство трябва да изпрати 3 екземпляра, осигурява и 1 в оригинал – на
английски за времето на журиране.

Чуйте разговора на Гергана Пейкова.

Сред досегашните лауреати на наградата "Кръстан Дянков" са преводачи като Зорница Христова, Иглика
Василева, Петя Петкова, Радосвета Гетова, Ангел Игов, Ани Орешкова, Йордан Костурков.

Наградата е подкрепена от сем. Нели и Робърт Гипсън.

Готова е информационната брошура, предназначена за бягащите от войната в Украйна. Тя представя подробна
информация за услугите във Варна и бе разработена от доброволческия екип на Обществен дарителски фонд за
Варна.

В нея може да бъде открита информация относно възможностите за безплатна медицинска помощ, за достъп до

Заглавие: Номинират литературни преводи от английски, издадени на български след 1 януари 2021 г.

Дата: 27.07.2022 11:26
Медия: Радио София

Заглавие: Варна с нова информационна брошура за украинските бежанци

Дата: 27.07.2022 10:40
Медия: Черно море
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транспорт, социални и образователни услуги, както и отговори на някои от най-често задаваните въпроси от
мигрантите.

Посредством QR-кодове е дадена възможност за достъп до основните национални портали, както и до новия сайт
на украински език www.varnainfoua.com , който беше разработен преди месец от Обществен дарителски фонд за
Варна.

Брошурата е на украински език и доброволци започнаха нейното разпространение в Центъра за бежанци от
Украйна във Варна, в Украинския културен център, в офиса Миразъм, както и сред организации работещи в
подкрепа на украинските бежанци във Варна.

Информационната брошура е част от Проект "Обединение за мир" по Програмата "Глобални предизвикателства-
местни решения", която се реализира изцяло с дарителски средства.

В рамките на инициативата във Варна през летните месеци ще функционира и младежки интеграционен център.

Стипендиантски фонд "Д-р Марио Шкодров" набира средства, с които ще бъдат подкрепени отличници, които
искат да учат медицина, но са сираци или полусираци, в затруднено финансово положение. 
Стипендията е учредена от приятели на д-р Марио Шкодров, който напусна този свят през 2018 г., само на 26
години. Той е роден в гр. Септември и въпреки, че е кръгъл сирак, сам успява да завърши медицина и започва
работа в Александровска болница. 
Д-р Елена Стефанова е сред учредителите на стипендията. Тя е един от най-близките колеги на д-р Шкодров. 
"Много късно разбрах, че медицината е за богатите хора. Имам колеги, чийто родители ги подкрепят и на тях им е
спокойно. С Марио се сближихме покрай това, че и двамата сме останали сираци на 11 години. От една страна
получавахме много голяма подкрепа от Фондация "BCause" със стипеднията "Готови за успех", от друга имахме
още една стипендия от проф. Папурков. Ние взехме пример от тези фондации и всички приятели на Марио
искахме да оставим някаква следа за него", каза в студиото на Радио София д-р Елена Стефанова. 
Само за няколко дни са събрани 20 000 лева. До месец стипендията ще бъде отворена за кандидатстване. 
"Ще можем да подкрепим между 3 и 5 студенти за дълъг период от време или всяка година ще има
кандидатстване, в зависимост от броя на хората, които отговарят на критериите", обясни д-р Стефанова. 
До края на годината предстои да излезе и книга, в която приятели и колеги си спомнят за д-р Шкодров. Димитър
Димитров е един от най-добрите приятели на лекаря и инициатор за създаването на книгата. 
"Всеки един от нас преживя загубата му, доста ненадейна, трагична. Всъщност наред с болката се зароди
убеждението, че си струва да разкажем урока по доброта, който представляваше Марио, така че той да достигне до
повече хора, така че да можем да го споделяме на нашите деца в бъдеще. Марио беше изключително скромен,
безкрайно талантлив, умен и способен млад човек, който не спираше да се предизвиква и да открива нови
хоризонти пред себе си", каза Димитър Димитров. 
Утре от 19.30 часа, четири млади дами, приятели на Марио събират близките му, за да дадат повече подробности
за стипендията и предстоящата книга. 
Всеки, който иска да дари средства за стипендията "Д-р Марио Шкодров", може да го направи на platformata.bg, а
критериите за кандидатстване можете да видите на сайта на Фондация "BCause". 
Подробности можете да чуете в звуковия файл. 

Българската телеграфна агенция (БТА) е номинирана за Годишните награди за биоразнообразие и климат за
2022 г. на Българска фондация "Биоразнообразие" в категория "Най-добър журналистически материал".
Номинацията е за приноса на медията в отразяването на всички природозащитни теми и за организирането на
хибридното събитие: "Климатичните промени и как Европа да се справя с тях", което се проведе в Бургас на 20
май. Дискусията в морския град бе част от инициативата "Българските гласове за Европа", която БТА изпълнява с
подкрепата на Европейския парламент.
Събитието беше трибуна за обмяна на мнения между местната власт, неправителствените организации и
гражданите. Участие в него взеха и вицепремиерът по климатични политики и министър на околната среда и
водите Борислав Сандов и началника на кабинета по климатични политики – Георги Стефанов.
БТА има специална рубрика "Зелена БТА", в която публикува всички материали, посветени на защитата на

Заглавие: Фонд "Д-р Марио Шкодров" подкрепя сираци, студенти по медицина

Дата: 27.07.2022 16:14
Медия: Радио София

Заглавие: БТА е номинирана в Годишните награди за биоразнообразие и климат
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природата, опазването на биоразнообразието, зелената сделка и др.
Номинациите във всички категории ще бъдат оценявани от специално жури. Във фейсбук всеки може да подкрепи
своя фаворит като: отвори раздела с публикациите (дискусията) на събитието, където са всички номинации по
категории в галерии с изображения и описание към всяко, намери своя фаворит и гласува чрез харесване на
конкретната снимка с текст.
Публичното гласуване започва от днес и ще продължи до 18:00 ч. на 10 август, сряда.
Сред останалите категории в гласуването са "Политик с най-голямо внимание към българската природа", "Активист
на природата", "Най-успешна кампания" и др.
Церемонията по връчването на наградите ще е на 13 август, събота, от 18:30 часа, в пространството "симБиотично"
на брега на морето и Атанасовското езеро край Бургас.
Повече за наградите има тук. 

Студентите медици продължават да са приоритет на програмата. Срокът за подаване на документи е 10 октомври.

Фондация BCause обявява прием на кандидати за стипендиантската програма "Готови за успех" за учебната 2022-
2023 година. Програмата подкрепя отлични ученици и студенти в държавни учебни заведения, изгубили единия
или двамата си родители, или израснали в специализирана институция.

За стипендия могат да кандидатстват учениците, които ще бъдат 11 или 12 клас през учебната 2022-2023 година.
След промените в образователната система и въвеждането на първи гимназиален етап до 10 клас, съществува
риск отлични ученици от социално слаби семейства да не продължат във втори гимназиален етап по финансови
причини. Размерът на стипендиите за ученици е 1000 лева годишно.

Както и в изминалата учебна година, приоритет на програмата са студентите, обучаващи се в медицински
специалности - медицина, дентална медицина, рехабилитация и медицински сестри. Бъдещите лекари и сестри
имат най-големи ограничения да работят паралелно с ученето си и най-дълго време се обучават и специализират
с ниско възнаграждение. Стипендиите за студенти за учебната 2022-2023 година са 2500 лева годишно.

От тази година студентите в медицински специалности могат да кандидатстват за стипендия "Д-р Марио Шкодров",
учредена в негова памет от приятелите му. Една годишна стипендия ще е на стойност 3000 лв. и с нея ще бъдат
награждавани бъдещи лекари с отлични академични резултати - хора, които ще продължат светлия пример на
Марио.

Студентите могат да кандидатстват с един формуляр за повече от един вид стипендия, но ще им бъде присъдена
само една годишна стипендия.

Запазват се специалните стипендии. За тях могат да кандидатстват студенти от всички специалности, които са в
особено затруднение, ограничения и трудности да завършат обучението си. Със специалните стипендии ще
подпомогнем младежи, загубили и двамата си родители или отраснали в социални институции, или имат
физически увреждания. Размерът на стипендиите за студенти e 2500 лева годишно.

Запознайте се условията за кандидатстване. Срокът за подаване на документи е 10 октомври 2022 год.
(включително), като важи датата на пощенското клеймо.

Резултати от класирането на кандидатите очаквайте не по-късно от 31 октомври 2022 г. обявени на интернет
страницата на Фондацията и във Фейсбук.
Броят на отпусканите стипендии се определя от набраните по програмата дарения.

За повече информация: Веселина Йорданова - 0885 734 885 и https://www.bcause.bg/gotovi-za-uspeh.html

Фондация "Работилница за граждански инициативи", като част от глобалната мрежа за технологични дарения на
НПО – TechSoup, провежда проучване на дигиталните нужди на неправителствените организации в страната.
Станете част от международно "i____internet" изследване и споделете с нас от какво се нуждае Вашата

Заглавие: Фондация BCause набира кандидати за стипендиантската програма "Готови за успех" за 2022/2023
учебна година

Дата: 28.07.2022 23:55
Медия: Информационен портал за неправителствените организации

Заглавие: Какви са дигиталните нужди на неправителствените организации у нас? (проучване)

Дата: 28.07.2022 23:55
Медия: Информационен портал за неправителствените организации

https://www.ngobg.info/bg/news/126626-%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-bcause-%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0.html
https://www.ngobg.info/bg/news/126624-%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%B2%D0%B8-%D1%81%D0%B0-%D0%B4%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D1%83.html


организация, за да подобри своята работа в дигитално отношение. Вашите отговори ще ни помогнат да си изясним
къде съществуват различия и нужда от подкрепа, с какви предизвикателства се сблъсквате във Вашата работа и
как бихме могли да Ви бъдем полезни! 
Попълнете проучването тук 
Дигитализацията се развива с все по-бързи темпове в световен мащаб. Последните години свикнахме да се
адаптираме към непредвидими обстоятелства и ситуации, предизвикани от пандемията от COVID-19. На много от
нас ни се наложи да дигитализираме значително работния си процес, за да съумеем да съхраним дейността на
нашата неправителствена организация.
Факт е обаче че последствията от световната пандемия повлияха негативно и изсветлиха проблемите с
дигиталното неравенство между различните организации у нас и по света, доказвайки значението на
съвременните технологии. Всички промени в последните години доказаха важността за НПО-тата от равен достъп
до интернет, както и от това да притежават набор от полезни инструменти и умения, за да участват пълноценно в
съвременния дигиталния свят.
Проучването "i____internet" има за цел да установи конкретните нужди, да разбере какви са предизвикателствата,
с които организациите трябва да се справят ежедневно, да определи какви ресурси и инструменти са
необходоими, за да подобрят тяхната дейност.
Инициатори на изследването са ConnectHumanity и TechSoup и се реализира с помощта на международната
партньорска мрежа на TechSoup Global и TechSoup Europe, част от която е и Фондация "Работилница за
граждански инициативи".
Попълването на анкетата отнема около 15 минути. Резултатите са анонимни и данните ще се представят само в
обобщен вид. Всички данни, събрани в това проучване, ще бъдат използвани единствено за целите на
изследването и в съответствие с политиката за поверителност на TechSoup.
Научете повече и попълнете анкетата тук https://survey.alchemer.com/…/i-internet-survey-bulgarian 

С много привкус на лято, от близки и далечни екзотични дестинации, ще посрещат своите посетители
екскурзоводите в Исторически музей-Ботевград през месец август. 
Гостуващата изложба "Този свят е прекрасен", съдържа произведения, които са част от Национален дарителски
фонд "13 века България" , и е предоставена на музея от Исторически музей-Правец. Показва 16 цветни платна на
морска и лятна тематика, дарени на българската държава от четири континента, изработени в различни техники
/рисувана коприна, диамантени гоблени, гравиране, масло, акварел, лак, / и 9 графики, дело на емблематични
представители на българското графично изкуство. 
Изложбата може да бъде видяна в залата за съвременно изкуство на Исторически музей-Ботевград от 1-ви август,
понеделник до 1-ви октомври. Заповядайте!
Източник: balkanec.bg 

Скоро в столицата ще има място, което може да се нарече Дом на социалния дух – там ще се вземат
предприемачески решения, да се разказват истории, ще можете да си вземете закуска, приготвена от хора с
различни способности - в работилница на жени бежанки или деца, лишени от родителски грижи.

Идеята отдавна е хрумнала на Българската фондация "Биоразнообразие" (БФБ) и на Българския център за
нестопанско право (БЦНП). Двете организации имат различен "бекграунд", но каузите и социалното
предприемачество ги обединяват, разказа в студиото на Радио София Румяна Иванова от БФБ:

"Намерихме пресечна точка и смелост да опитаме. Това ще е общ дом, където да обменяме идеи и да се
подкрепяме. Социалните предприятия дават печалбите си за каузи. Те са тихи герои, които запълват празнини в
обществото – работят с "невидимите" - хора с увреждания, деца от институциите. Тези предприятия имат нужда да
се чуват, да се подкрепят."

По думите на Иванова в дома на новото социално предприятие с работно заглавие "Махала" нищо няма да кара
посетителя да дарява, да съжалява някого, да го задължава на прави нещо.

"Представяме си го като лабиринт на възможностите", находчиво дефинира Румяна Иванова. Ще има обособени 3
сектора – бистро, физически магазин и пространство за общностни срещи и работилници. Като изяждате сандвич
например, ще знаете как точно за каква кауза помагате.

Заглавие: Изложба "Този свят е прекрасен" гостува в Исторически музей-Ботевград

Дата: 29.07.2022 00:10
Медия: Балканец

Заглавие: Социални предприемачи влизат в лабиринт на възможностите

Дата: 29.07.2022 11:26
Медия: Радио София

https://balkanec.bg/izlozhbatozi-svyat-e-prekrasen-gostuva-v-istoricheski-muzey-botevgrad-56138.html
https://bnr.bg/sofia/post/101683515/socialni-predpriemachi-vlizat-v-labirint-na-vazmojnostite


Адресът е на ул. "Христо Белчев" 3.

Очакваме датата на откриване, за да ви известим и да проведем цяло предаване оттам.

Засега чуйте разговора на Ива Дойчинова.

КОМПАНИИ И ОРГАНИЗАЦИИ ИЗВЪН БДФ

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. 

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

Заглавие: Ротари Русе дари детска градина в град Бяла

Дата: 22.07.2022 11:30
Медия: Arena media

Заглавие: Samsung България: Над 20 учители станаха обучители по дизайн мислене

Дата: 22.07.2022 11:57
Медия: ABCnews.bg

http://www.arenamedia.net/news.php?newsandpromotion_id=49267
https://www.abcnews.bg/bg/news/16584802306941/samsung-balgariya-nad-20-uchiteli-stanaha-obuchiteli-po-dizayn-mislene-


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/

Благотворителна инициатива "Плуване с кауза за Украйна" по време на плувния маратон Галата - Варна
организира фондация "Дордрехт - Варна". Нидерландският град Дордрехт и украинският Харков, за който е
предназначена финансовата помощ, са побратимени с морската столица. Според организаторите тази подкрепа
може да бъде да изразена по 3 различни начина – с участие в плувния маратон, чрез спонсориране на плувец,
който е съгласен да се състезава в помощ за Украйна, или чрез превеждане на средства, без да се обвързват
дарението с маратона - чрез сайта https://whydonate.nl/fundraising/swimming-for-ukraine-kharkiv, където трябва да
използват бутона Donate, съобщиха от пресслужбата на маратона. Желаещите да се включат в благотворителната
инициатива могат да изпратят имейл на info@dordrechtvarna.nl или mdonkova@varna.bg (Мирела Донкова – главен
експерт в отдел "Протокол и международно сътрудничество" в Община Варна). Инициативата "Плуване с кауза за
Украйна" бе проведена в Дордрехт на 4-ти юли, когато бяха събрани над 3 800 евро. Парите, дарени от варненци,
ще бъдат добавени към вече събраните средства. С тях ще бъдат закупени и изпратени медицински консумативи
за гражданите на Харков.

Дарителска кампания е стартирала за набиране на средства за подсилване популацията на лешоядите, като
застрашен изчезващ вид. Необходими са 20 000 лева. Кампанията е инициирана от Българското дружество за
защита на птиците. Целта е и през следващите две години да се осъществява програма за освобождаване на
отгледани на затворено млади птици, чиято цел е да подсили балканската популация на вида.

Заглавие: Плуват благотворително в подкрепа на Харков на маратона Галата - Варна

Дата: 22.07.2022 15:34
Медия: Live.Varna.bg

Заглавие: Събират пари за… лешояди

Дата: 23.07.2022 09:41
Медия: Агенция БГ

http://live.varna.bg/bg/news/Pluvat_blagotvoritelno_v_podkrepa_na_Harkov_na_maratona_Galata_Varna.html
https://agencia.bg/2022/07/23/%D1%81%D1%8A%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D0%BB%D0%B5%D1%88%D0%BE%D1%8F%D0%B4%D0%B8/


За последните 40 години популацията на египетския лешояд в България е намаляла с 83%! Днес в страната ни са
останали едва 26 двойки. Повече от 20 години БДЗП полага огромни усилия, за да преустанови тази пагубна
тенденция. Причините за стремителното намаляване на емблематичния вид са използването на отрови и отровни
примамки, токовите удари и сблъсъците с електропреносната мрежа, бракониерството и безпокойството по целия
му миграционен път от България до Африка.

Осъществяването на програма за освобождаване на отгледани на затворено млади египетски лешояди частично
компенсира високата смъртност в морето по време на първата миграция на младите птици (от 10 оцелява само
една) и може да подсили популацията на вида на Балканите. Резултатите от последните няколко години го
доказват. Освободени са 23 отгледани на затворено птици, от които 6 вече са се завърнали успешно в България.

За да може програмата за освобождаване на египетски лешояди да продължава да се осъществява и през
следващите 2 години, са нужни 20 000 лева, които ще бъдат използвани за: Транспортни разходи от зоопаркове в
Европа до България; Храна и ежедневна грижа за младите пици, докато се адаптират във волиерата; Медицински
грижи; Проследяване на птиците с предаватели.

Всеки може да подкрепи програмата като дари онлайн на сайта на БДЗП, чрез Platformata.bg, на кратък номер 17
777 с DMS POLET (цена за еднократно дарение за абонати по договор с Теленор, VIVACOM и А1 за един sms е на
стойност 1 лв., за потребители на предплатени услуги – 1.20 лв.) или на следната банкова сметка:

IBAN BG55 RZBB 9155 1060 1073 29
BIC RZBB 9155
Райфайзенбанк ЕАД – клон България
Основание за дарение "Египетски лешояд" + телефон или имейл за контакт.

 

Race for the Cure 2022 - най-голямото благотворително спортно събитие в Европа за борба с рака на гърдата ще
събере в бягане и разходка всички желаещи в Южен парк на 25 септември – интервю с Ивелин Беновски,
организатор на събитието.

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

"Когато човек се сблъсква с тази диагноза и е сам, и не е сам. Началото на Race for the Cureе в 1983 в САЩ, по-
късно е пренесен в Европа. Тази година началото е в 10 ч. в Южния парк.

Има голяма психологическа разлика в реакцията на жените в България и в Европа. С таксите предоставяме
безплатни прегледи. Първоначалната идея на Race for the Cure е в прослава на живота. Намерен в ранен стадий,
ракът е лечим. Но много от излекуваните жени тук не искат да облекат розовите тениски на 'победителки".

Най-препоръчително е да се ходи на профилактични прегледи. Четенето в интернет е подвеждащо. Всичко е
индивидуално. При миналогодишната кампания, Cancer Care откри 160 жени, можем да кажем че кампанията бе
животоспасяваща за тях."

Служители на русенската фирма WITTE Automotive BG зарадваха децата и служителите на Дневен център за деца
и/или младежи с увреждания "Милосърдие" с поредно дарение.

Заглавие: Розовите тениски на победителките

Дата: 23.07.2022 10:44
Медия: Радио София

Заглавие: "ВИТТЕ Аутомотив България" зарадва децата и служителите на Дневен център за деца и/или
младежи с увреждания "Милосърдие" с поредно дарение

Дата: 23.07.2022 10:20
Медия: Русе инфо

https://bnr.bg/sofia/post/101680693/rozovite-teniski-na-pobeditelkite
https://rousse.info/%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%82%D0%B5-%D0%B0%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B2%D0%B0-%D0%B4%D0%B5%D1%86/


Детска дървена кухня със светлина и звуци и комплект палатки "Приключение" ще бъдат допълнение към
обособения Монтесори кът и забавление за по-малките потребители на Центъра.

Управителката на ДЦДМУ "Милосърдие" Теодора Герганова върна жеста с благодарност и зарадва дарителите с
картина, нарисувана от децата по време на заниманията по арт-терапия.

Гостите разгледаха и различните кътове в подкрепа на детското развитие.

ВИТТЕ Аутомотив България често организира благотворителни инициативи измежду хората с добри сърца от
компанията, които помагат на Каритас Русе.

Предишното дарение от служителите за децата със специални потребности беше инвалидна количка, използвана
в рехабилитационната работа.

Фондация Нана Гладуиш – Една от 8, ще посети Казанлък със своята скринингова програма за рак на гърдата "Ела
и се прегледай" през август.

На 16-ти, 17-ти и 18-ти август 2022 г., напълно безплатно ще бъдат прегледани 210 жени от града и областта.
Прегледите са ехографски и ще се извършват от д-р Младен Младенов, мамолог-гинеколог от ПСАГБ Света София,
гр. София.

Прегледите ще се осъществят със съдействието на Община Казанлък и Районна Поликлиника Казанлък.

Следете страницата на Фондация Нана Гладуиш - Една от 8, за да разберете кога започва записването.

Доброволци от гражданската организация "Бъди общественополезен" ремонтираха пейки и детски съоръжения в
столичния ж.к."Дианабад", съобщи кметът на район "Изгрев" д-р Делян Георгиев.

Това е второто участие на организацията в акция на територията на квартала. Доброволческата инициатива цели
развитие и утвърждаване на гражданското общество чрез личен пример и активно гражданско участие.

Районната администрация е оказала съдействие на младите добротворци, като е предостави дъски и материали
за ремонта.

Това е поредната съвместна инициатива на район "Изгрев" и организацията, отбелязва кметът на района.
"Предстоят ни още много нови съвместни акции. Заедно ще превърнем нашия район в едно по-добро място за
живот!", казва още той.

Реклама 

Международният театрален фестивал Алтер Его 2022 ще се проведе от 10 до 14 октомври 2022 г. Събитието се
организира от Театър студио 4хС в университетския театър Алма Алтер, с финансовата подкрепа на Министерство
на културата и е едно от най-мащабните събития за алтернативен театър в България. В рамките на фестивала
посрещаме артисти, танцьори, режисьори и театрални критици от цял свят.

Заглавие: Безплатни прегледи за рак на гърдата организират през август в Казанлък

Дата: 25.07.2022 11:15
Медия: Divident.eu

Заглавие: Доброволци ремонтираха пейки и детски площадки в "Дианабад" (СНИМКИ)

Дата: 25.07.2022 13:36
Медия: Столица Бг

Заглавие: Международният фестивал Алтер Его отваря вратите си за доброволци от цял свят

Дата: 25.07.2022 15:03
Медия: kafene.bg

https://divident.eu/5865/bezplatni-pregledi-za-rak-na-gurdata-organizirat-prez-avgust-v-kazanluk/
https://stolica.bg/raion-izgrev/dobrovoltsi-remontiraha-peiki-i-detski-poshtadki-v-dianabad-snimki
https://kafene.bg/%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%82-%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB-%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%B5%D0%B3%D0%BE-%D0%BE%D1%82/


Тази година вратите на Алтер Его се отварят и за доброволци на възраст между 18 и 30 години, които да се
включат в организацията и провеждането на фестивала. Доброволчеството е за период от два месеца: от 01
септември до 31 октомври 2022 г., а крайният срок за кандидатстване е 05 август 2022 г.

Доброволците ще имат възможност да работят в няколко профила:

* Артист (актьор, музикант, режисьор, сценограф)
* Координатор (превод, логистика, организация)
* Техническа поддръжка (оператор, звуков инженер, онлайн стрийминг, монтажист)
* Маркетинг и реклама (експерт връзки с обществеността, създател на съдържание, графичен дизайнер).

Не е необходимо да имат предварителна подготовка, а интерес с избраната област.

Проектът се реализира съвместно с Европейския корпус на солидарност.

Сподели в:

Танцово кино на път из България е национално турне, което представя безплатно танцовите филми Поглед от
ръба, CHISEL и INNER BLOOM, в градове с понижен достъп до съвременни танцови спектакли и филми.

От Годеч стартира националното турне "Танцово кино на път из България", организирано от Фондация "Човек с
шапка". Инициативата е част от проекта "Фокус Кино танц", чиято дейност е в сферата на съвременния танц и
танцовото кино.

Турнето ще обиколи 10 града из цялата страна в рамките на две седмици, където в сътрудничество с местните
общини и кметства ще проведе безплатни прожекции на танцово кино и дискусии с местното население.

В програмата тази година са включени три късометражни филма на млади български режисьори – "Жената, която
уши знамето" на Стефани Ханджийска, "Яхт Клуб Суинг" на Силвия Чернева и "Уязвим" на Коста Каракашян.

Програма е естествено продължение на мисията на Фондация "Човек с шапка" да повишава достъпа до танц и
танцово кино на общности в неравностойно положение и да популяризира танцовия филм сред нови аудитории. 
В сътрудничество с общините и кметствата на избраните градове, Фондацията провежда безплатни прожекции на
филмите и провежда дискусии с местното население.

Турнето се провежда от режисьорите Силвия Чернева и Стефани Ханджийска с помощта на оператора Никола
Гюлмезов и студентите от обучителната програма Фокус Кино Танц. Заедно, те създават неформален
документален филм, с който отразяват пътуването си из България.

"Танцовото кино е един жанр, който съчетава похватите на танца да разкаже история чрез движение и на киното
да прави същото. И двете като изкуство на движението имат много общо. На Запад този жанр е част от
авангардното изкуство от близо 100 години, от самото начало на киното", казва в "Нашият ден" Силвия Чернева,
ръководител на турнето и режисьор на един от филмите и допълва:

"В България жанрът е малко по-слабо познат. И тримата във Фондацията сме имали шанса да учим в чужбина.
Имали сме шанса да се запознаем с жанра от хора, които работят в него. Той беше включен като модул в
програмата за съвременен танц в университета. Когато се прибрахме в България, решихме да го въведем и тук."

"Идеята на "Танцово кино на път из България" е да популяризираме филмите, които правим в по-малки населени
места. Обикаляме в градове, които не са областни и имат по-малък достъп до културни събития", посочва още тя.

Програмата "Танцово кино на път из България" е част от програмата "Фокус Кино Танц", която се осъществява с
подкрепата на Национален Фонд Култура.

Какви послания отправят филмите, които ще се излъчват, чуйте от пълния разговор в звуковия файл.

Снимки: Фейсбук 

Заглавие: Започна пътуващият кино фестивал "Танцово кино на път из България"

Дата: 26.07.2022 08:41
Медия: Българско национално радио

Заглавие: Екипът на L'Oréal България помогна за реновирането на център за настаняване на бежанци от
Украйна

https://bnr.bg/post/101681646/silvia-cherneva
https://mikamagazine.com/%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D1%8A%D1%82-%D0%BD%D0%B0-loreal-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE/


снимка: ПР

Доброволци от компанията посветиха своя ежегоден ден за добротворчество – Citizen Day, на помагане на
над 70 майки и деца от Украйна

Центърът за настаняване на бежанци от Украйна "Прегръдки от България" в град Перник бе обновен и
освежен от доброволци от L'Oréal България. В рамките на един работен ден – 14 юли, служителите от
козметичната компания успяха да облагородят двора и външното пространство около центъра, създавайки по-
добри условия за временно настаняване. Чрез активно ангажиране с дейности като основно пребоядисване на
оградата на центъра, озеленяване на двора и освежаване на външни части от центъра, доброволците изразиха
подкрепата си за благородната кауза за предоставянето на временно убежище за нуждаещите се.

Обновяването на центъра за настаняване е част от ежегодната доброволческа инициатива на L'Oréal, наречена
Citizen Day (Денят на гражданите). Citizen Day е специален ден от годината, през който служителите на L'Oréal се
отдават на доброволческа дейност с цел подпомагане на социално значима кауза. В тазгодишното издание на
"Денят на гражданите" екипът на L'Oréal имаше шанса да се запознае с истории от първо лице на жители на
Украйна и да им помогне да се почувстват "добре дошли". Децата от центъра "Прегръдки от България", от своя
страна имаха възможността активно да участват в украсяването на техния дом, като обрисуваха вътрешната част
на оградата на центъра.

"Прегръдки от България" е център за настаняване на бежанци от Украйна, разположен в град Перник, който по
настоящем е дом на повече от 70 майки и деца, потърсили нов дом в България. Центърът е създаден със
съдействието на Гората.бг – НПО, което се бори срещу обезлесяването на българските гори.

"Изключително съм щастлива, че се запознах с толкова много енергични, позитивни и отдадени на правеното на
добро хора, тези от екипа на L'Oréal. За нас инициативата Citizen Day на L'Oréal се превърна в празник и сме
дълбоко благодарни за цялата оказана помощ и най-вече за прекрасните спомени, които създадохме заедно в
този ден. Сега центърът "Прегръдки от България" изглежда по-гостоприемен и се усеща повече като дом за мен и
всички десетки украински майки и деца, намерили подслон и подкрепа тук в сегашните трудни времена", – сподели
Елена Димитрова, управител на център за настаняване "Прегръдки от България".

L'Oréal празнува за 13-и път Citizen Day

Въведен през 2010 г., този ежегоден ден, посветен на доброволчество, е дал възможност на служители от близо
65 държави да посветят над един милион работни часове на доброволчество в партньорство със стотици
неправителствени организации и техните бенефициенти. Всяка година близо 30 000 служители участват в
различни инициативи на солидарност, подкрепени в рамките на Citizen Day.

Дунав Ултра обединява рекорден брой общини и колоездачи в каузата да популяризират населените места в
близост до северната граница на България.

Българският маршрут, Дунав Ултра, затвърждава позицията си на най-популярен туристически веломаршрут на
Балканите. С впечатляващата си обща дължина от 740 км. той следва северната граница на България,
преминавайки от запад на изток по поречието на река Дунав, през Добруджа, до Черно море.

В преобладаващата си част маршрутът следва ненатоварен откъм трафик път, което е предпоставка за
преминаването му с велосипед, т.е. подходящ е както за начинаещи колоездачи, така и за по-екстремни такива,
желаещи да тестват физическата и психическата си подготовка.

Всички преминали целия маршрут се сдобиват със Сертификат, а от тази година сертификати се издават за
преминали по маршрута с мотоциклет, автомобил и кемпер.

С цел популяризиране на идеята и маршрута, на 27 и 28 август в гр. Видин, за 9-та поредна година ще се проведе
промо събитието - Дунав Ултра - тази година под наслов Реката, Добруджа и морето 2022.

Дата: 26.07.2022 09:33
Медия: Мика

Заглавие: Остава само месец до най-мащабното колоездачно предизвикателство с кауза
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На 27-ми август пред стените на единствената изцяло запазена средновековна крепост в страната, Баба Вида, ще
бъде създадена промоционална колоездачна зона с названието "Баба Вида Арена".

За първа година Министерството на туризма заявява своята официална подкрепа на инициативата, с което помага
на основната кауза на Дунав Ултра - да популяризира населените места в близост до северната граница на
България. За целта в района на крепостта ще бъдат изградени шатри, където ще се представят рекламни
материали - както на Министерството на туризма, така и от общините - партньори.

Ден по-късно - на 28-ми август от централния площад на Видин, пл. Бдинци, ще се даде началото на тазгодишното
масово изминаване на маршрута с велосипед. Очаква се лично кметът на гр. Видин, Цветан Ценков, да поведе
колоната от 150 колоездачи от България и Румъния, които ще стартират заедно, за да изминат разстоянието на
маршрута до крайната му точка - с. Дуранкулак (Общ. Шабла). 740-километровият преходът не е състезание и няма
класиране - това е индивидуално предизвикателство за всеки, приел да участва в каузата за популяризиране на
110 населени места по поречието на р. Дунав и Добруджа, в страната.

Най-екстремните участници ще минат 740-километровото разстоения за по-малко от 48 часа, а основните групи ще
изминат маршрута с график между 5 и 10 календарни дни.

Всички най-интересни природни и културни забележителности, през които преминава маршрутът, както и цялата
информация за самоорганизирано (т.нар. "селфгайдед") изминаването на маршрута, могат да бъдат открити в
специално създаденото Мобилно приложение Dunav Ultra (налично за Android и iPhone).

Последните години масовото изминаване на маршрута се налага като основна атракция на местните жители в
края на лятото и своеобразен подвижен фестивал. Информация за активностите във всяко населено място по
време на прехода може да следите на официалната страница на събитието.

Събитието се провежда с подкрепата на: Министерство на Туризма и общините: Видин, Оряхово, Долна
Митрополия, Гулянци, Никопол, Белене, Две Могили, Русе, Силистра, Генерал Тошево и Шабла. Проектът е сред
водещите инициативи за развитие на туризма по поречието на Дунав, подкрепени на Фондация Америка за
България

Специален проект Сагата Terra: Как сривът на една екосистема разтресе крипто пазарите 

Само през настоящия месец – юли, помощ получиха 61 деца. Набирането на дарения за кампанията
"Българската Коледа", както и приемът на заявления за подпомагане на деца продължава целогодишно

Общо 400 деца с различни заболявания, нуждаещи се от скъпоструваща медикаментозна терапия, рехабилитация
и помощни средства, са подпомогнати от началото на настоящото издание на президентската инициатива
"Българската Коледа". Средствата, дарени за лечението им, са на стойност близо 640 000 лева.

Само през настоящия месец – юли, помощ получиха 61 деца. Набирането на дарения за кампанията "Българската
Коледа", както и приемът на заявления за подпомагане на деца продължава целогодишно.

Деветнадесетото издание на "Българската Коледа" се провежда с фокус върху спешната помощ и интензивно
лечение на деца и разполага с бюджет от 3 070 000 лв. В момента е в ход обществена поръчка за закупуване на
медицинска апаратура за нуждите на лечебни заведения в цялата страна, която ще допринесе за ефективно
лечение на малките пациенти. Постъпили са оферти за 28 различни медицински апарати.

След финализиране на процедурата се очаква да бъдат закупени високотехнологични апарати за прецизна
диагностика и лечение за над 20 лечебни заведения - университетски и многопрофилни болници в цялата страна.

Настоящото издание на президентската благотворителна инициатива започна на 1 декември 2021 година и ще
продължи до края на ноември 2022 г. под наслов "Дари надежда на дете в беда".

Повече информация за благотворителната инициатива, реда за кандидатстване, както и начините, по които могат
да бъдат правени дарения, са посочени на сайта www.bgkoleda.bg

С целите на 19-ото издание на "Българската Коледа" може да се запознаете тук: https://www.bgkoleda.bg/celi-na-
balgarskata-koleda

Заглавие: "Българската Коледа" подпомогна 400 деца от началото на 19-то издание на президентската
инициатива
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По инициатива на председателя на Столичния общински съвет (СОС) Георги Георгиев започва нова програма за
кариерно развитие на младежи със специални потребности, съобщават от пресцентъра на съвета.
Основната цел е кариерно ориентиране, обучения в курсове за различни професии и менторска подкрепа за
младежите и работодателите след наемането им на работа.
Програмата се осъществява благодарение на фондация JAMBA и подкрепата на Столичната община. Основните й
фокуси са проучване на необходимостта от конкретни видове обучения чрез допитване до младежите с
увреждания и техните родители; достъп до обучения, развиващи кулинарни умения, компютърни интереси,
обучения за различни професии; работа с ментори, които както да проследяват натрупаните знания, така и да
осигуряват ежемесечна подкрепа за професионално израстване; дейности, подпомагащи хора със специални
потребности при избора им на образование и професия.
"За мен е важно да има повече такива инициативи и да продължим да помагаме на хората със специални
потребности, за да са те самостоятелни и да могат да се реализират на пазара на труда", коментира
председателят на СОС, който е и патрон на програмата. 

Последното животно, собственост на мечкадари от мъглижкото село Ягода, е прибрано от фондация "Четири
лапи" и откарано в резервата край Белица през 2002 година. Кампанията, която е под егидата на световния
секссимвол от киното Бриджид Бардо, цели да бъдат освободени животни, живеещи "в неволя" и да бъдат пуснати
на свобода в естествената им среда.

Така селото, славещо се с най-много мечкадари на глава от населението, се разделя окончателно със "занаята" и
отглеждането на танцуващи мечоци.

Ягода е известна в миналото като Меката на мечкадарството. Там живеели 18 роми, вадещи си прехраната с
"танцуващи мечки". Те отглеждали животните от малки, като членове на семейството, и ги дресирали.

Изминалите времена, когато мечките и хората живеели под един покрив и царете на българската гора танцували
под звуците на гъдулка и правели най-различни номера пред публиката на пазари, панаири и площади, са
безвъзвратно отминали, но не малко гидове и сега разказват за село Ягода като за място на минералната вода и
играещите мечки.

Последвайте PRESSTV вече и в Telegram

Фотограф: Милен Маринов.

Специална лятна академия за 35 ученици се провежда в ябланското село Брестница от 18 юли до 5 август. Целта
на инициативата е да помогне на ученици от уязвими групи и в риск от отпадане от училище да наваксат
пропуснатия през минала година учебен материал и да повиши тяхната мотивация за учене. Организатор на
летните занимания е Биляна Асеновска, учител в местното ОУ "Христо Ботев" и възпитаник на програмата "Нов път
в преподаването" на фондация "Заедно в час". Академията се организира с финансовата подкрепа на "ТИТАН
Златна Панега Цимент" АД и е изцяло безплатна за учениците. Това съобщиха от пресцентъра на "Заедно в час".

"Започваме с диагностично проучване на уменията и знанията на децата. Така ще разпознаем силните и слабите
им страни, а след това ще им помогнем чрез силните страни да преодолеят образователните трудности, пред
които са изправени", споделя Асеновска.

На откриването на академията в читалището в Брестница присъстваха представители на Регионалното
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Заглавие: 20 години, откакто Бриджид Бардо прибра мечките от Ягода
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Заглавие: Ученици от Брестница наваксват пропуски и стават зоо изследователи със специална лятна
академия
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управление на образованието на област Ловеч, кметът на селото Пенчо Лалев, както и директорката на ОУ
"Христо Ботев" Тонка Данова.

Иновативният модел на академията включва работа с учениците в малки групи не според възрастта, а според
нивото на предметното им знание по български език и математика. Преподавателите залагат на игровизация и
работа в екип. Всеки учител има възможност да преподава през своя стил на преподаване и да включва
разнообразни допълнителни дейности, развиване на умения и игри.

С академията децата влизат и в специални роли, около които са фокусирани дейностите, задачите и наратива на
обученията. Така учениците в Брестница стават зоо изследователи за три седмици и опознават света на
животните, който по думите на Асеновска буди голямо любопитство. Триседмичното обучение ще завърши с
посещение на зоологическата градина в София, където децата ще видят отблизо разнообразни животински
видове, които преди това ще срещат и в уроците.

Академията в Брестница е създадена по примера и опита на вече утвърдената Лятна СТАРТ академия в София,
която за пета година успешно подкрепя ученици с риск от отпадане от училище в кв. Факултета. Моделът на
академията е дело на възпитаници на програмите на "Заедно в час", които са и създатели на неправителствената
организация СТАРТ академия София. Освен в Брестница тази година за първи път подобни академии се
провеждат още в гр. Разград, с. Ръжена (обл. Стара Загора), кв. Филиповци и кв. Факултета в София.

За заниманията в Брестница организаторите стъпват и на опита на фондация "Ук", които са организатори на
успешната инициатива за подкрепа и менторство на ученици от района на Ябланица и Луковит "Училищни чудеса".
Те също са възпитаници на програмите на "Заедно в час".

В област Ловеч "Заедно в час" работи от 2013 г., а в Плевен от 2016 г. Организацията работи за това всяко дете в
България да има достъп до качествено образование, като развива нови учители, подкрепя цели училищни екипи и
изгражда партньорства за въвеждането на добри практики в образователната система. ОУ "Христо Ботев" в с.
Брестница в момента е участник и в програма "Училища за пример" на "Заедно в час" за цялостно развитие на
училищни екипи. Дългогодишен корпоративен партньор на организацията в региона е "ТИТАН Златна Панега
Цимент" АД.

Малко над 5000 лева от 15 творби събра благотворителният търг на рисунки на украински и български деца в
помощ на бежанските семейства в Пловдив. Това съобщи Наталия Елис от фондация "Подкрепа и възстановяване
на Украйна", която координира настаняването на бежанци в града. Аукционът се проведе в Народна библиотека
"Иван Вазов", където е подредена изложбата "Изкуство за мир".

В търгът са включени и творби на израелски автори, художничка от САЩ, свързани с Украйна – родени или
завършили образование си там. Те са дарени от галерия "Димитър Георгиев".

С набраните средства от фондацията искат да създадат център за деца в сградата на бившата Белодробна
болница, която е трансформирана в център за украински бежанци. "Децата стоят сами, големите гледат малките
или майки се редуват и ще е добре да има къде родителите да ги оставят под надзор през деня", коментира Елис.
В момента там живеят 35 деца. По думите й за центъра ще са необходими около 40 000 лева за вътрешен, външен
ремонт и мебели.

По данни на фондацията в момента в Пловдив има около 5000 украинци, като всеки ден пристигат поне по две-три
семейства, които търсят помощ. Сега идват хора от Харков, Николаев и от Одеска област, уточни Елис. Бежанците
се настаняват в сградата на Белодробна болница и им помагаме да оправят документите си, да намерят лични
лекари, насочваме ги към различни институции, обясниха от фондацията. Средно около месец им е необходим да
си намерят работа.

Започват в заводи, търговски вериги, програмисти, а някои местят и собствените си бизнеси от Украйна, разказа
Елис.

До първи август картините ще останат в библиотеката, а след това ще бъдат преместени в галерия "Димитър
Георгиев". Търгът ще продължи онлайн на сайта на фондацията.

/ТС/

Заглавие: Малко над 5000 лева събра благотворителният търг на рисунки в помощ на украинските деца в
Пловдив

Дата: 26.07.2022 16:42
Медия: Българска телеграфна агенция
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Предлага се в Перник да се създаде Център за социална рехабилитация и интеграция (ЦСРИ) за деца и
пълнолетни лица, които са пострадали или са в риск от насилие и трафик, съобщиха от Общинския съвет.
Кметът Станислав Владимиров е внесъл предложението за разкриване на услугата, което ще бъде разгледано на
заседание на Общинския съвет в четвъртък.
На територията на Перник няма подобна услуга. Функционира единствено Кризисен център за лица, жертва на
насилие или трафик, който е делегирана държавна дейност и се управлява от фондация "Позитивни умения на
личността в социума" (П.У.Л.С.). Разкриването на ЦСРИ е необходимата стъпка за надграждане на общинската
политика в грижата за деца и семейства и оптимизирането й, посочва Владимиров.
Предвижда се краткосрочна и дългосрочна психотерапия, арт терапия, игрова терапия при работа с деца,
трудотерапия и други дейности. Услугата ще бъде предложена за включване в Националната карта на социалните
услуги. Кметът на Перник препоръчва тя да се осъществява в сградата на фондация "П.У.Л.С.", която през
последните 22 години предоставя защита от насилие и трафик.
Община Перник е изпратила писмо до Агенция за социално подпомагане за получаване на предварително
одобрение за създаване на социалната услуга. Ако предложението на Станислав Владимиров бъде одобрено,
социалната услуга ще стане реалност от 1 септември тази година. 

От 3 до 17 юли Фондация КОНКОРДИЯ България проведе първото обучение по комуникационни умения за
безработни младежи от уязвими групи. В него взеха участие четирима младежи, които от 31 юли продължават с
обучение по емоционална интелигентност. Обученията, които включват и темата за професионалното
ориентиране, търсене и намиране на работа за младежи се осъществяват в рамките на проект "Зает занапред –
програма за активиране и заетост на младежи от уязвими групи с фокус върху ромите", финансиран от фондация
"Тръст за социална алтернатива".

Добрите комуникационни умения и притежаването на емоционална интелигентност са ключ към това да се
чувстваме добре и да успяваме. Общуването между хората е от изключително важно - на работа, в семейството и
между приятели е добре даобщуваме така, че да ни разбират, да не обиждаме и да не нараняваме този срещу нас.
Обученията, които развиват тези умения, заедно с обучението за професионално ориентиране ще направят
младежите по-уверени в общуването, намирането и задържането на работното място.

В проекта е предвидено да се обучат 30 младежи, които са безработни или имат трудности в задържането на
работното място. Всеки е добре дошъл да се включи в следващите обучения. Необходимо е да се свърже с екипа
на Комплекс за младежи "Здравей".

Автобусите на Градски транспорт Добрич посрещат всеки ден своите пътници с постери под наслов "Да бъдем
добри". Постерите са поставени на видни места в автобусите и целят всеки пътник да намери себе си в
посланията. Те са различни. Това, което ги обединява е мотото "Да бъдем по-добри". Сред посланията могат да се
видят текстове като "Най – добрият начин да започнеш деня е да донесеш радост на поне един човек днес", "Тези,
които носят светлина на другите, никога не остават на тъмно" и др. Инициативата е на НПО "Ангели за България" с
подкрепата на Общинското дружество Градски транспорт Добрич. На дружеството са предоставени 52 постера с
послания за Доброто, които вече са поставени в автобусите. Инициативата среща положителен отзвук сред
обществеността и допринася за размисъл у всеки, който уважава "Доброто".
НПО "Ангели за България" е благотворителна организация на българите в чужбина. Организацията има амбицията

Заглавие: Предлага се създаване на Център за социална рехабилитация и интеграция на пострадали от
насилие и трафик в Перник

Дата: 26.07.2022 16:28
Медия: Утро Русе

Заглавие: Как да общуват ефективно на работното място и да балансират емоциите си ще се учат безработни
младежи от уязвими групи

Дата: 26.07.2022 23:55
Медия: Информационен портал за неправителствените организации

Заглавие: НПО "Ангели за България" и "Градски транспорт" с инициатива "Да бъдем по-добри"

Дата: 27.07.2022 13:41
Медия: Добруджа
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да обедини българи, живеещи в чужбина, които искат да помагат на техни нуждаещи се сънародници в България.
Те споделят "В България има много хора, които се нуждаят от помощ, но има и стотици хиляди българи в чужбина,
които имат силно желание да помагат на сънародниците си. Дори и малка част от нас да се обединят в тази
дарителска кауза, заедно ще правим чудеса всеки месец. Много сме, силни сме и можем. Доказвали сме го".
Източник:Община ДОБРИЧ 

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

На 15.08.2022 г. в рамките на модула "Живот с рак на гърдата", специалистите и психолозите на фондацията, ще се
срещнат с жени, които в момента преминават лечение, такива, които са в ремисия, както и с жени, при които
болестта е прогресирала. По време на срещата, ще бъдат представени всички аспекти на живота с рак на гърдата,
както и видеа с отговори от водещи специалисти в областта на онкологията, гинекологията и кинезитерапията на
пациентски въпроси.

Дамите ще получат практически съвети, ще имат възможност да задават своите въпроси на специалистите на Една
от 8, както и да получат безплатни информационни брошури, тюрбани, специализирани сутиени за след
мастектомия и да заявят потребност от първична протеза.

За да участвате в срещата, е необходимо да се свържете с "Една от 8" на телефон: 0878 16 17 18 до 12 август
между 10:30 ч. и 16:00 ч. всеки делничен ден.

Срещата с "Една от 8", ще се проведе на 15 август от 15:30 ч. – 17:30 ч. зала "Васил Караиванов", централна сграда
на Община Карлово, ул. "Петко Събев" №1.

Заповядайте, вашите сърдечни приятелки от "Една от 8" ще ви очакват!

BILLA България отбелязва шест години от старта на дългосрочната дарителска акция "Купи и Дари" за социално
уязвими лица, хора с увреждания и тежки здравословни проблеми, многодетни семейства, самотни родители и
възрастни в тежко материално състояние, съвместно с Българския червен кръст.

Според доклад на организацията за периода от 1 юли 2016 г. до 30 юни 2022 г. търговската верига е събрала и
дарила близо 140 тона артикули на обща стойност от 382 975 лв. С тези средства са подпомогнати 42 848 души, 17
319 индивидуални бенефициенти и 25 529 души, настанени в 413 социални институции.

Дарителската инициатива подкрепя представители на уязвими групи, възрастни и деца в нужда. Трайни
пакетирани хранителни продукти от магазинната мрежа достигат до тях благодарение на дарения от страна на
клиентите на търговската верига, допълнени от такива от страна на BILLA, с цел грижа за обезпечаване на най-
необходимото.

"Щастливи сме, че за поредна година кампанията "Купи и Дари" показва стабилни и устойчиви резултати, особено в
градовете София, Варна, Бургас, Стара Загора, Пловдив и Пазарджик, с което затвърждаваме позицията си на
един от най-отдадените партньори на Българския червен кръст.

Благодарим на нашите клиенти и служители за проявените ангажираност и всеотдайност, без които успехът на
инициативата нямаше да бъде възможен. Екипът ни ще продължи да инвестира усилията си за развитието на
проекта, за да подсигури лесен достъп до хранителни продукти и материали от първа необходимост за всеки
гражданин в страната", сподели Вигинтас Шапокас, изпълнителен директор на BILLA България.

От старта си през 2016 г. кампанията "Купи и Дари" не спира да увеличава своя обществен ефект, като за
изминалата година организаторите отчитат събрано количество на хранителни продукти от над 23 тона на

Заглавие: Фондация "Една от 8" с подкрепа за жени с рак на гърдата в Карлово

Дата: 27.07.2022 13:05
Медия: Подбалкански новинар

Заглавие: BILLA и нейните клиенти събраха близо 140 тона продукти за БЧК

Дата: 27.07.2022 15:02
Медия: Profit
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стойност 68 000 лв. спрямо 18 тона на стойност 40 000 лв. през 2017 г.

Съществено увеличение се забелязва и в рамките на първото полугодие за 2022 г, когато инициативата е насочена
както към социално слаби лица, така и към украинските бежанци. Даренията само през настоящата година
възлизат на повече от 18 тона за над 85 000 лв. От тези количества, 10 тона са насочени към 2 162 граждани на
Украйна, пребиваващи в нашата страна.

Във всеки обект на веригата магазинната мрежа на BILLA в цялата страна е разположена брандирана количка за
дарение на хранителни продукти. Клиентите на търговската верига могат да подкрепят инициативата, като
закупуват и даряват продукти от първа необходимост – брашно, варива, макаронени изделия, захар и захарни
изделия, олио, зеленчукови и месни консерви.

Компанията поема ангажимент веднъж месечно да добавя 10 кг брашно собствена марка към събраните дарения
във всеки свой обект, а Българският Червен кръст разпределя количествата спрямо потребностите на
индивидуалните и институционални бенефициенти.

Кампанията "Купи и Дари", достигнала до близо 43 000 души в нужда, е част от дългосрочната стратегия на BILLA за
подкрепа на значими социални инициативи, в центъра на които е грижата за хората и обществото.

На 27 юли 2022 г. Ротари клуб "Русе", съвместно с Регионална библиотека "Любен Каравелов" и ОУ "Иван Вазов",
проведоха първия финален етап от проекта на клуба за подобряване на функционалната грамотност на учениците
(между 5 и 8 клас засега).

В детския отдел "Библиотечко" се проведе първото обучение на деца, преминали тест и показали необходимост от
подобряване на своята функционална грамотност.

Беше проведена и кратка научна сесия с няколко доклада от страните в проекта — Ротари клуб, автори,
Библиотека и ОУ "Иван Вазов".

Проектът на Ротари клуб "Русе" е насочен към разкриване на причините за трайно ниските резултати на
българските ученици при периодичните международни PISA тестове, създаване на оригинални тестове за целта и
методика за тяхното разчитане, както и за последващо обучение и самообучение.

Проектът предвижда създаване на специализиран кабинет в пространствата на Регионална библиотека "Любен
Каравелов", който да се превърне в национален център за функционалната грамотност.

Освен обзавеждането в амфитеатрален вид, са осигурени лаптопи за учениците, които ще посещават курсовете за
обучение. Разработва се и онлайн платформа за обучение и самообучение.

Резултатите от проекта ще бъдат споделени с други градове в страната. Има ясен и силен интерес за прилагане на
методиката и средствата от него в Бургас, Велико Търново, Севлиево и други.

Проектът се финансира чрез Фондация "Ротари", Общинска фондация "Русе — град на свободния дух" със
съучастие на Ротари клуб "Русе" и с помощта на Ротари клубовете "Русе-Дунав", "Свищов" и "Силистра". За целта са
провеждане и фондонабиращи събтия.

Автори на методиката и средствата за обучение са д-р Наталия Любенова, педагог и психолог от Велико Търново и
Емилиян Крумов, психолог от София. Всички материали са одобрени от Регионалното управление на
образованието и имат положителна атестация от национален оценител.

По проекта са тествани около 150 деца от партниращите училища "Иван Вазов", "Никола Обретенов" и "Фридрих
Шилер". Предстои тази цифра да обхване 300 ученика.

Заглавие: Създаване на кабинет и оригинална методика със своя онлайн платформа за повишаване на
функционалната грамотност у учениците между 5 и 8 клас

Дата: 27.07.2022 16:21
Медия: Русе инфо

Заглавие: "Жълтици" за шестици получиха седем отличници от ЦНСТ в Русе

Дата: 28.07.2022 08:17
Медия: Бряг News
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В разгара на лятото и лятната ваканция седем възпитаници от ЦНСТ и Център за работа с деца на улицата към
Областния съвет на БЧК получиха своите заслужени "жълтици" за отличен успех през отминалия втори учебен
срок.

Проектът "Жълтица за шестица" е иницииран и управляван от Сдружение "Верният настойник" – Бургас, а
наградите връчи Марияна Георгиева от СНЦ "Дунавско сияние", партньор на благородната инициатива в гр. Русе.

Според условията на проекта всяко дете, настанено в ЦНСТ, получава за всяка една текуща отлична оценка,
вписана в бележника, по един лев в края на всеки един учебен срок, като чрез този "финансов стимул" се
насърчават децата от социално слаби семейства и такива в риск да наблегнат повече над учебниците.

Общият брой на отличните оценки на децата през Втория срок е 69, което се равнява на 69 "жълтици". Най-добра
в съревнованието за знания отново се отличи четвъртокласничката Бисерка Ангелова от ОУ "Братя Миладинови", в
чийто бележник се "усмихват" 17 шестици. Втори в надпреварата са осмокласничките Василена Ангелова от СУ
"Майор А. Узунов" и Джансевер Събева от ПГ "Недка Иван Лазарова" с 15 отлични оценки.

Проектът "Жълтица за шестица" се финансира само от дарения, като разполага с единен дарителски номер
17777, на който с sms с текст NAGRADA се подкрепя кампанията с 1 лв.

Варненската Фондация "Радост за нашите деца" стартира работа по проекта "Пътуваща пекарна". 
С финансовата подкрепа на Фонд "Социална закрила" участниците ще посетят четири атрактивни локации в
близост до Варна, свързани с производството на храна. 
На място ще се запознаят със спецификите на работа и отглеждане на различни продукти, което ще бъде
отправна точка за обмяна на опит, добри практики, дегустации. Предвиденото свободно време е за игри на
открито, общуване с нови приятели. На организираните презентации младежите ще представят разнообразни
печива – соленки, бисквити, меденки погачи и други, които са приготвили в Пекарна "Радост".
Фондация "Радост за нашите деца" е неправителствена организация, създадена от родители в обществена полза
през 2004г., във Варна, с цел интеграция на деца и младежи с дефицити. 
Център "Радост" е разкрит през 2005 г. Социалните услуги, които предоставят за подкрепа на деца от 2 до 18
години са рехабилитация, логопедична терапия, хипотерапия, образователна и психологична подкрепа. 
"Нашият мултидисциплинарен екип, предоставя на родителите консултиране от застъпничество и посредничество
за правата на децата със специфични образователни потребности.
От 2018г., Социално предприятие "Пекарна Радост" предоставя трудова заетост за младежи над 18 години с
множество увреждания в защитена работна среда, с подкрепата на ментори и доброволци. При постъпване в
пекарна, младежите преминават през базисноспециализирано обучение. Така получават възможност за работа и
получават дългосрочни трудови умения. 
Тематичните творчески занимания - Работилници "Радост" организирани в пекарната развиват креативното си
мислене на деца от различни възрасти. По забавен начин участниците получават нови умения, знания и приятели.
Темите на занимания ни са свързани с изготвянето на бисквитки, меденки с айсинг и захарен принт, питки, хляб,
рогчета, а помощници са младежите от Пекарна "Радост", споделиха за медията ни от Фондацията.
Varna24.bg е медиен партньор по проекта "Пътуваща пекарна". 

"Национална конференция за млади лидири" се провежда за пръв път у нас

Журналистът на bTV Кристина Газиева участва като вдъхновяващ лектор в първата за страната "Национална
конференция за млади лидери", организирана от Фондация "България без граници".

Участниците са деца от 4-и до 8-и клас от страната и чужбина – всички те са с високи постижения и изявен
лидерски потенциал.

Кристина Газиева разказа за пътя на успеха, за работата на журналиста и за принципите, които всеки ден трябва
да отстояваш.

Заглавие: Фондация "Радост за нашите деца" стартира проект "Пътуваща пекарна"
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След лекцията участниците зададоха много въпроси за смисъла на професията и за качествата, които човек
трябва да притежава, за да постигне целите си.

"Видях много будни, много жадни за знания деца. Деца, които задават смислени въпроси. Деца, които мислят и
анализират. Вярвам, че те са нашите бъдещи лидери на България.", сподели Криси Газиева след събитието.

Шефът на линията за борба с трафика - Диана Китова: България продължава да е на челните места по
жертви в Европа

90 души, от които 17 деца са били спасени от трафик и върнати от Европа в България, чрез действията на
международната фондация А21, която управлява и Националната гореща телефонна линия за борба с трафика на
хора.

Данните за 2021 година съобщи пред Дарик - Диана Китова, която е ръководител на безплатната телефонна
линия.

По думите й, през последните години се наблюдава промяна в тенденциите, както при похитителите, така и при
жертвите. Специален проект Сагата Terra: Как сривът на една екосистема разтресе крипто пазарите

"От началото на пандемията през 2020, рестрикциите станаха причина за по-сериозен вътрешен трафик.
Успоредно с това наблюдаваме увеличение на случаите на експлоатация с цел работа, при която жертвите са
предимно мъже. До сега основният трафик, при който ни сигнализират на 080020100 е бил от жени, потърпевши
от сексуална експлоатация. За жалост, наблюденията ми са, че мъжете по-трудно признават, че имат нужда от
помощ, което ограничава нашите възможности да им съдействаме", сподели психологът.

Друга промяна, която специалистът отчита е в модела на "прилъгване" на жертвите. Вече това се случва предимно
онлайн - чрез обяви за работа в чужбина или чрез провокиране на емоционална близост в социалните мрежи.
Наскоро станахме доверен партньор на Фейсбук, от където ще ни съдействат за премахването на фалшиви обяви
за работа. Това е един от фокусите ни през настоящата 2022. Услуга, която предлагаме напълно безплатно на
гражданите е проверка на фирмите за работа и консултация", сподели още Диана Китова.

В рамките на три дни доброволците към фондацията проверяват надеждността на фирмата и консултират хората,
които са им сигнализирали, какво да правят след това.

На 30 юли се отбелязва Световният ден за борба с трафика на хора и от организацията "А21" работят по мащабна
информационна кампания, чрез социалните мрежи, прояви на открито в големите областни градове и
създаването на два филма, чиято премиера ще бъде през есента.

"Искаме да наблегнем на превенцията и най-вече да насочим общественото внимание към проблема. Жертвите
трудно успяват да се измъкнат, но гражданите трябва да знаят как да ги разпознават, за да ни сигнализират и ние
да реагираме. Обществото ни трябва да бъде проактивно. С добра информираност, вярвам, че ще постигнем още
по-добри резултати", сподели ръководителят към фондация "А21".

За рисковата група от украински бежанци, за кампаниите на фондацията и действията на екипа от Националната
гореща телефонна линия, чуйте повече в звуковия файл от Диана Китова:

Министерството на здравеопазването е издало разрешение за разкриване на дейност по гръдна хирургия на
Комплексен онкологичен център – Бургас. Новината съобщи управителят на лечебното заведение проф. Христо
Бозов по време на представяне на голямо дарение, част от което ще е полезно и в тази насока.

"Предстои да разкрием отделение по гръдна хирургия, което ще е от II ниво на компетентност. В него ще се вземат
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биопсии от белодробни карциноми и ще се извършват и някои оперативни интервенции . Целта ни е да затворим
цикъла, за да може тези пациенти да провеждат химио, лъче и оперативно лечение на едно място - в нашия
Онкологичен център", заяви проф. Бозов.

Управителят на КОЦ-Бургас отправи искрена благодарност към Дъглас Алан Гилбърт - CIO and Chief Digital officer,
Sutherland Global Services. Преди няколко месеца компанията е дарила средства, чрез които е закупен един от
най-модерните видеобронхоскопи, апарат с изключително голямо значение при диагностика на белодробни
карциноми и усложнения от COVID -19, като пневмония. Видеобронхоскопът прониква през трахеята и бронхите в
самата белодробна тъкан. С него може да се види от какво естество е процесът в белия дроб - пневмония или
карцином, и да се взема част от тъканта за хистологично изследване, за да се определи лечението.

"Благодарение на помощта на Sutherland Global успяхме да се сдобием с този апарат, предстои назначаването на
бронхоскопист - пулмолог, който да извършва изследвания в КОЦ Бургас и в нашето дъщерно дружество -
Медицински център "Вяра и Надежда"", добави проф, Бозов.

Втората част от дарението е в областта на хирургията и представлява специален електронож, който значително
облекчава дейността на хирурзите по отношение на рака на гърдата, белия дроб и храносмилателната система,
особено в областта на дебелото черво. Той подобрява самата оперативна дейност и резултатите от нея. Третата
част от дарението е закупуване на хирургичен инструментариум за гръдна хирургия, която предстои да бъде
развита.

Повече за спонсора

Съдърланд е международна компания с дългогодишен опит в дигиталната трансформация, оперираща в над 60
локации по света, включително и в България.

"Ние допринасяме за дигиталната трансформация на много от най-големите и признати световноизвестни
компании, превръщайки ги във водещи лидери на пазара чрез иновациите, които въвеждаме за тях.

В момента в който видяхме възможност да доставим последни по-рода си медицински технологии в България,
подкрепяйки проф. Бозов в начинанието му, бяхме твърдо решени да помогнем, повлиявайки положително на
пациентите в България, а и на цялата общност.

Предвид милионите хора по света, засегнати от COVID пандемията, ние действахме бързо", каза Дъглас Алън
Гилбърт.

" Радваме се, че имаме възможността да стимулираме иновациите в този нов онкологичен център и сме
благодарни за работата, която проф. Бозов и неговият екип вършат", добави той.

Служителите на Съдърланд Глобъл Сървисиз България са 2000. Компанията има офиси в София, Варна и Бургас,
където работят над 400 служителя.

Спасителният център за диви животни в Стара Загора започна благотворителна кампания, за да си плати
задълженията за електричество. До края на годината ще са необходими близо 19 500 лв., обясни д-р Христина
Клисурова от Центъра. Тя допълни, че средствата са необходими, за да може да продължат да полагат адекватни
грижи за животните, като за 10 дни вече са събрани над 18 хил. лв.

Христина Клисурова допълни, че от началото на годината досега в клиниката на Спасителния център са
преминали над 1400 животни. Отделно се грижат за още близо 450 птици и 150 пиленца във волиерите, които са
по програмите за поддържане или завръщане на защитени видове в страната.

ИНДИВИДУАЛНО ДАРИТЕЛСТВО

Заглавие: Благотворителна кампания събира пари за сметката за ток на Спасителния център за диви животни
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Врачанската болница получи поредното голямо дарение от инженер Кирил Малеев, научи агенция BulNews. Той
дари собствени изобретения на Отделението по ортопедия и травматология. С тях лекарите ще могат да
извършват сложни операции на пациенти с тежки травми.
Дарението представлява хирургически инструментариум, в който всеки детайл е изработен лично от Малеев. В
комплекта са включени външни фиксатори за открити фрактури. С тяхна помощ могат да се удължават кости и да
им се правят корекции. 
"Реално тези инструменти спасяват крайници, тъй като в миналото при подобни тежки травми те са били
ампутирани. С новите инструменти ортопедичното отделение ще може да работи по европейски и световни
стандарти и да извършва интервенции, които до този момент са се правили на много малко места у нас", обясни
завеждащият отделението д-р Георги Комитски. 
Това е поредното дарение на инженера изобретател за врачанската болница. Преди две години той чул, че МБАЛ
"Христо Ботев" има затруднения. Тогава Малеев се свързал с директора на лечебното заведение д-р Петър
Керемедчиев и дошъл лично да се запознае с него. След срещата той решил да му помогне с каквото може в
усилията да спаси врачанската болница. Малеев дарил друго свое изобретение – пълен комплект екартьори за
коремна и чернодробна хирургия, който се използва при сложни операции. 
"От решаващо значение за дейността ми е доброто взаимодействие с медицинските специалисти и ръководствата
на лечебните заведения. Във Враца това се получи в пълна степен, като основната заслуга е на д-р Керемедчиев.
Той направи изключително много в името на доброто на болницата", каза изобретателят. 
Кирил Малеев е от Варна и е инженер по образование, а от години работи като съдебен експерт. Това му
позволява в свободното си време да работи върху собствени изобретения, с които да е в помощ на хората. От 30
години той подпомага работата на лекари от цялата страна, като е направил дарения на много болници по всички
краища на България. 
Вдъхновение инженерът получил през далечната 1989 година. Тогава той претърпял катастрофа и прекарал два
месеца в ортопедичното отделение на болницата във Варна. През това време решил, че иска да е полезен на
лекарите и започнал да се занимава с иновации в сферата на медицината. 
През последните 10 години конструирал и изработил хирургически инструментариум, включващ въпросните
екартьори за монтаж към операционните маси, които се използват за разширяване на операционното поле при
сложни операции. Всички детски хирургии у нас, както и клиники в някои от водещите болници като ВМА, Пирогов,
ИСУЛ и др., работят с техника, изработена и предоставена безвъзмездно от Малеев. Ортопедични външни
фиксатори също са подарени на много лечебни заведения в страната. Голяма част от изобретенията са
патентовани съвместно с Българската академия на науките, като целта на изобретателя е, с помощта на БАН, да
снабдят с необходимата техника всички болници у нас. 
Част от изобретенията на инженера са по негови собствени идеи, реализирани по предложения на водещи
медици от България. Други са заимствани от конструкции на големи медицински фирми, които продават
продуктите си на много високи цени и на практика са недостъпни за повечето болници у нас. Неговите изработки
са от 2 до 10 пъти по-евтини от вносните образци, без да им отстъпват по функционалност и качество. 
Всеки детайл в сложните разработки е направен лично от Кирил Малеев, с техническа и инструментална помощ на
различни фирми. Той използва само висококачествени материали, с които произведенията му реално са вечни.
Всеки един от дарените от него комплекти изисква месеци работа, но крайната цел си заслужава, категоричен е
Малеев. 
Галерия Кирил Малеев Дарението за ортопедията д-р Георги Комитски Някои от дарените инструменти на други
болници у нас Някои от дарените инструменти на други болници у нас Някои от дарените инструменти на други
болници у нас Някои от дарените инструменти на други болници у нас 

На 24 юли 2022 г. проф. Минко Балкански навършва 95 години! Честит и благословен празник на Почетния
гражданин на Стара Загора, на световно известния учен, на създателя на Фондация "Миню Балкански", на най-
големия съвременен български дарител, на патрона на Професионална гимназия по компютърни науки и
математически анализи, на всеотдайния родолюбец и мъдрец.

По този красив повод Ви предлагаме интервю с проф. Балкански, направено през 2019 г., но все така актуално
и поучително!

ПРОФ. МИНКО БАЛКАНСКИ: "СТАРА ЗАГОРА Е ВТОРАТА СТОЛИЦА НА ОБРАЗОВАНИЕТО В БЪЛГАРИЯ!"

Проф. Минко Минев Балкански е френски учен физик, професор в университета "Мария и Пиер Кюри" в Париж.
Роден е на 24 юли 1927 г. в старозагорското село Оряховица. Още в началното училище малкият Минко се
отличава с ученолюбие и интерес към различни учебни предмети. В гимназията взема по 2 класа за година и едва
на 15 години става студент в Софийски университет. Но мечтите му надхвърлят националните граници. Като малък
е запленен от съдбата на Луи Пастьор и неговата цел е университетът на великия френски учен – елитният Екол
нормал сюпериор в Париж. Успява да замине за столицата на Франция, но не е приет в университета, тъй като там
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имат право да учат само французи. По-късно завършва Националното висше училище по химия в Бордо. Става
доктор на науките на 27 години, а година по-късно и най-младият в света професор по физика.

Проф. Балкански е представял свои изследвания в 34 университета в Европа и Америка. Започва работа в Екол
нормал /École normale supérieure, ENS/ като изследовател в лабораторията по физика. Работи по-късно и в
Масачузетския технически университет, преди да стане професор в университета "Мария и Пиер Кюри" в Париж,
където оглавява лабораторията по физика на твърдото тяло. Чел е лекции в Япония и Китай. Резултат от
дългогодишната научна дейност на проф. Балкански са публикуваните 30 книги и над 2000 страници други научни
публикации. Той е почетен професор на Университета "Пиер и Мари Кюри" в Париж, многократно е гост-професор
в Калифорнийския университет, с дълго научно сътрудничество с Индия (където участва в създаването на Висш
институт за научни изследвания), член е на Индийската академия на науките (и награден от президента Раджив
Ганди с най-високата степен на Наградата за заслуги към Индия), с непрекъснато научно сътрудничество с Полша
и командор със Звезда на Ордена за заслуги към Полша), с дълголетно научно сътрудничество с Китай и много
други страни, доктор хонорис кауза е на Софийски университет. След 1993 г. проф. Минко Балкански се заема с
активна дейност в помощ на науката и образованието в България.

С цел да подпомага културния живот в родния си край проф. Минко Балкански създава Фондация "Миню
Балкански", именувана в памет на баща му. Базата на фондацията е в с. Оряховица, където бившите магазини и
къщи на семейството са преустроени в приемен дом, битова зала, библиотека (с френска литература над 6000
тома), изба, учебна зала по информатика, фитнес зала и музей. Освен това фондацията откупува и реставрира
няколко къщи, където е възстановена традиционната битова подредба. В този етнографски комплекс, който е от
особен интерес за чуждестранните гости, се провеждат редовно курсове по информатика, срещи, семинари и
занимания по френски. Фондацията организира ежегоден конкурс по математика и физика за талантливи
български ученици.

Проф. Балкански създава Национален институт за образование в с. Оряховица, открит през 2006 г. Той се
помещава в реставрираните сгради на училището в селото, дарено на Фондацията от Община Стара Загора.
Институтът провежда курсове за обучение на преподаватели в областта на информационните технологии, както и
по други научни области.

Почетен гражданин е на Стара Загора. Доктор хонорис кауза е на Софийски университет и на Тракийски
университет Стара Загора.

На 18 юни 2019 г. гост на поредицата от общоградски срещи "Красивите лица на Стара Загора", организирана от
dolap.bg, беше проф. Балкански. Предлагаме ви със съкращение част от разговора.

Уважаеми професоре, как едно селско дете, успява на 15 години да завърши с отличен средно образование, на 16
– да стане студент по химия в Софийски университет, а на 17 – почти без пари, да замине за Франция, за да учи
точни науки?

Като дете ходех по нивата да правя експлозиви, щях да запаля къщата…Родителите ми бяха заети с работа. Баща
ми прецени, че не може да се занимава с мене и на 6- годишна възраст ме пратиха в Нова Загора при една дама,
която не познавах. Тя ме записа в училище. Така училището ми стана и семейство и общество.

По онова време четях каквото ми падне в ръцете. Прочетох една много дебела книга за Луи Пастьор. Той е голям
френски химик. Сега всички големи болници и медицински научни учреждения носят неговото име. В книгата
прочетох, че като млад, този човек отишъл в Париж, явил се на конкурс и влязъл в училище "Екол нормал
сюпериор". От там тръгнал и станал голям учен. Казах си:"Защо да не стана като него?! Той ми е интересен човек!"
Тогава трябва да съм бил на 10-ина години.

Какво е Екол нормал сюпериор и Екол политекник? Обществото на Френската революция създава две заведения,
където да се подготвят хора, които да служат на нацията. Едното е академия за наука и култура и другото – да
управлява държавата . Мечтата на всеки френски родител е детето му да влезе в едно от тези две училища.
Защото, когато успее да влезе в Екол нормал, на 18 години той вече е държавен чиновник , стажът му за пенсия
започва от там и той никога не остава без работа. А е и на разположение на нацията. В Екол политекник например
са обучават за служби, от които "най-неприятната" е да си президент на републиката. Но всички завършили стават
министри и са на разположение на Републиката. Ако някой иска да си направи частен бизнес или да излезе от
служба на Републиката, трябва да си изплати годините във висшето училище, което е огромна сума.

Знаете ли за Чудото? Чудото е, че имаме редица млади българи, които влязоха и в едното и в другото училище. До
създаването на нашата фондация, не е имало българин, който да е издържал конкурса и да е влязъл в тези
академии. Ние създадохме конкурс по математика и физика и всяка година двамата първенци на конкурса, влизат
в един от двата университета. В момента 8 /осем/ млади българи във Франция са професори на високи позиции.
Когато Йордан Табаков влезе за първи път в Екол политекник, българското знаме се вдигна пред сградата.

Ние написахме нова страница в културната история на България. От тогава насам, всяка година по двама умни и
работливи българи влизат в тези учебни заведения.

Искам да подчертая, че аз никога нищо не съм направил сам. Даже може да се каже, че нищо не съм направил.
Защото казвам на хората:"Хайде да направим това!" И те го правят. А най-много е направила Община Стара



Загора. Всички кметове – от проф. Цанко Яблански до сегашния Живко Тодоров, са истинските политици на
България. Защото те виждат бъдещето 50 години напред. Те се интересуват от образованието.

Още от първия ден, когато купих къщата на баща ми в село Оряховица и открихме така наречения културен център,
кметът проф.Яблански асфалтира улицата, защото моите гости да могат да се доберат до вкъщи. И тъй
започнахме. Каквото сме направили, е благодарение на Община Стара Загора. Има много хубави места по света,
където мога да ходя и да живея. Но идвам тук с голям ангажимент, защото създадохме един уникален център. И
навсякъде, където отида заявявам, че Стара Загора е втората столица на България на образованието. Защото,
когато ми казват, че само в София се подготвят ученици за международните олимпиади по математика, заявявам,
че това не е вярно! Имаме Регионален център в село Оряховица, където вземаме децата в събота сутринта и ги
връщаме на родителите в неделя вечерта. Те са при чудесни условия, на пълен пансион, преподават им най-
големите математици на България. Това общуване за два дни, 8 часа занятия, вечерите, които прекарват заедно, е
голяма ценност за младите хора. Това е уникално.

Професор Балкански, нека да се върнем назад в годините и да споделите как заминахте за Франция?

Тези неща не се разказват, защото на времето не бяха легални…Представете си как е възможно през 1946 г. едно
хлапе само да тръгне за Франция. Имах един братовчед Георги, който решил, че аз трябва да се уча в чужбина.
Когато му споделих, че искам да замина за Франция, не беше учуден. По същото време друга наша братовчедка –
Стоянка, се омъжи за голям комунист и голям началник. Моето семейство не искаше да ги види и да ги чуе. Георги,
обаче, предложи да отидем на гости на Стоянка, за да покажем на младото семейство колко много му се радваме
и ги обичаме. Накупихме армаганите, отидохме двамата на гости и една нощ, към 3 часа, Георги ми носи паспорта
и ми казва :"Ето, заминавай за Франция!"

На границата ме питат:"Ти дипломат ли си? – Не!- отвръщам. Какви са твоите родители? – Никакви! "Къде
заминаваш? – Да следвам! "Кой те кара? – Аз искам!"

Минаха един, два, три влака и накрая ме пуснаха, защото имам всички документи.

Имах в джоба си 10 долара. Пристигнах във Франция и веднага се озовавам в Екол нормал сюпериор, където със
съжаление разбрах, че нищо не може да се направи, за да стана там студент.

Баща ми имал навремето приятел зъболекар, който следвал във Франция, където имал любовница. Дошъл си в
България, да си уреди документите и да се върне при любимата. Тогава, обаче "Желязната завеса" пада и човекът
не могъл да излезе. Даде ми едно писмо до тази жена, която е в Бордо. Отивам при нея. Погледна ме и ме прие
за градинар. Баща й бил писател и разполагаше в шатото с голяма библиотека. Майка й беше артистка. В
гимназията учих малко френски и можех що-годе да се разбирам. Живеех в една таванска стаичка и получавах
храна. Нищо повече. Освен работата в градината, бях и разносвач на продукти от фирмата им. Първия път, когато
занесох чувалчето с гипс на посочения адрес, ми дадоха една паричка. Изгори ми дланта, като на просек…После
така стана, че тези спечелени парички от бакшиши, ми позволяваха да отида на театър, на опера…

Как станахте студент, а на 28 години професор?

Българите са много работливи. На цял свят разправях, че най-работливият народ в света е българският. Но като се
върнах в България си казах:"Боже, 53 години съм лъгал!"

Жена ми се произнася за мене:"Той само работи, друго за него не зная"! Това е цялата история. Животът е труд!
Явих се на един конкурс. Като знам сега каква подготовка е нужна, чудя се на акъла си и на самоувереността си
тогава. Пристигнах през м. февруари, а през май се явих на национален конкурс за прием в големите училища.
Исках са ползвам речник, за да разбера условията на четирите огромни задачи. Как да е се справих на писмения
изпит и ме допуснаха до устен. Попаднах на преподавател, който ми зададе въпрос за електрическа индукция.
Имаше една дълга дъска, която разделих на колони и я изпълних с картините и с уравненията. Учителят ми
каза:"Момче, мина времето на нямото кино. Хайде сега обясни какво си написал!" Отговарям:"Всичко е на дъската,
аз не зная френски език и не мога да обясня подробности". Приеха ме в училището в Бордо, което ми отвори пътя
да вървя напред.

В Бордо идваха професори от Париж. Един от тях ми предложи да направя докторска работа при него. За някои
това би било голям престиж, но аз отказах. Винаги съм бил много самостоятелен. Може би досаден за някои.
Заминах за Париж и започнах да чукам на вратите на големите професори като заявявам:"Искам това и това да
правя!" Намери се един, който ми каза:"Долу има една стая, настани се там и направи докторската си работа".
Когато накрая му занесох труда си, за да го приеме, стана голям проблем. Всеки професор иска докторската
работа да е хвала лично за него. А в моя труд нямаше нищо от него и за него. Все пак на 27 години станах доктор на
науките.

Случи се така, че веднага след това, ме поканиха в Берлин в най-големия научен институт. Тук направих успешно
проучване, което се оказа много интересно и го представих на международна конференция. Тогава целият екип от
Екол нормал ме атакува, какво правя в Берлин и ми предложиха работа в лабораторията по физика. Това е
мястото, от където са излезли най-много носители на Нобелова награда, в това число и последните четирима.

Обичам да общувам с хората и особено с колегите. Като млад, събирах всички физици, които се занимаваха с



физика на твърдото тяло. Десетина от тях бяха мои близки приятели. Едно изключително общество. Работата на
един научен работник е не да се затвори сам. Той сам нищо не може да измисли. Слуша другите какво правят и
като разговарят, като разискват, му хрумва нещо и тръгва по този път.

И да знаете чудото: Чудото е, че през м. февруари 2019 г. директорът на Екол нормал ме кани на тържество.
Откриват нова катедра и приемат екип, в който е Янко Тодоров от Плевен- един от нашите лауреати, възпитаник
на същото това училище. Радостното е, че неговите интереси са продължение на моите, на това, което правех като
млад. Това е моята гордост. Тези деца, които заведох в Париж и които наистина стават големи учени е голяма
радост.

Професоре, колко млади българи са се реализирали успешно под Вашето крило?

120 лауреати сме приели. Тази година имаме един забележителен математик. За подготвяне за конкурса ,трябва
да си ученик в най-елитно училище. Изпитите са много и много сериозни. Имам двама сина, които не бяха съвсем
загубени, но нито единият, нито другият можа да влезе в това училище. Но сега всяка година, като се обадя на
училищния директор и му представя едно-две досиета на българи, той ги слага в купчинката на записаните. Дори
не ги обсъждаме. Да имаш такава отворена врата за българските деца е уникално. Никой не може да влезе в това
училище, освен с комисии, изпити…Това се дължи не на мен, а на младите българи. Когато Младен Димитров
дойде, представих го на директора:"Ето го момчето с два златни медала от международни олимпиади по
математика". Веднага го приеха. И през двете години Младен беше на първо място. Сега е пълен професор и има
екипи в три страни. Уникален математик.

Къде и в какви екипи сте работили, освен 40 години като преподавател в университета "Мари и Пиер Кюри"?

Където и да отида, оставям нещо от себе си, а не само чета лекции и участвам в научни конференции и конгреси. В
Индия основахме Френско-български институт. В Япония създадохме дружество. В Китай – също. На световната
карта сме отбелязали всички места, където мои ученици сега са професори. Няма кът по света, където да няма
мои възпитаници.

През м. май, когато семестрите в университета завършваха в Париж, летях направо за университета в Калифорния,
където бях професор 26 години.

Вие, уважаеми професоре сте световно признат учен, но в продължение на 53 години сте бил невъзвращенец в
България. Кога и как направихте първата стъпка към родината?

Има хитри хора в България, които знаят слабостите на академичното общество. Аз бях лишен от българско
гражданство. Имах смъртна присъда. Всичкото зло, което комунистите могат да направят на един човек, беше ми
направено. Така че аз бях отписал завинаги България от сърцето си.

Но един колега, проф. Иван Лалов, който е много мъдър българин, през 1993 г. беше декан на Физическия
факултет на Софийски университет. Той измислил да получа титлата Доктор хонорис кауза, а академичният съвет е
гласувал единодушно.

В лабораторията ми в Париж, където работех, идва посланикът на България Симеон Ангелов. Той ми донесе
български паспорт, билет за София и предложението да се завърна в България след 53 години. Категорично
отказах. Той ми съобщи, че последният французин, който е получил това високо отличие е Франсоа Митеран,
президентът на Франция. Това още повече ме ядоса, защото на времето казах на Митеран, че не бива да ходи при
Тодор Живков. Един френски президент не трябва да посещава комунистическа страна. Но той дойде и искаше и
аз да го придружа. Симеон Ангелов беше умен човек и извади последния си коз:"Знаеш ли, че последният физик,
който е получил тази награда е Люи дьо Брой"? Дьо Брой за мене е голям физик … И ме превзеха.

Идвам в България, чета лекция в Академията и в университета, никакъв интерес. Поисках да се срещна с деца,
които учат френски език. Заведоха ме в едно училище. Децата ме питаха за образованието и възпитанието, какви
са приемните изпити. Обясних за конкурс "Женераль", за който кандидатстват най-знаещите и можещите.
Предложих на аудиторията да играем на този конкурс и спонтанно го обявих. Първият, който се яви, беше Младен
Димитров. Трябваше да се погрижа за него, да го издържаме, да се чувства добре във Франция. Отново казвам, че
никога нищо не правя сам. Събрах приятелите Дими Паница, Боян Христофоров, семейството на жена ми,
приятели и създадохме дружество "Институт за наука и култура в България". Създадохме едно френско общество,
което се интересува от България. То се самоиздържа. Има членски внос. Всяка година, тази беше на 8 юни, се
събираме и отчитаме какво сме свършили. А студентите ни, които вече са завършили във Франция и се намират на
високи позиции, правят големи дарения. Така новите студенти идват на наша издръжка.

Във Франция има развита голяма индустрия "Сен Гобен" за производство на стъкла. Има фабрики по цял свят.
Едно момче- Светослав Чакъров – влезе в Екол политекник, но забравих да поискам стипендия за него. Говорих с
директора на лабораторията на Сен Гобен, който му даде стипендия и като завърши с отличен, стана директор на
всички фабрики за стъкло извън Франция.

Как и защо създадохте Фондация "Миню Балкански"?

В България думата фондация е мръсна дума. Хората мислят, че това е организация за пране на пари и за
мошеничества. Фондацията е система, чрез която се правят дарения, за да може да направи добри дела.



Фондацията си поставя цели и тя трябва да получи средства, за да ги осъществи и то само в полза роду. Аз съм
пенсионер и имам достатъчна пенсия, за да живея добре. Но нямам възможност да издържам това, което
Фондация "Миню Балкански" прави за учениците и учителите на България. За съжаление в нашата страна няма
разбиране. Наистина направихме много неща, но само благодарение на Община Стара Загора. От първия ден до
сега, каквито нужди имаме ни се подава ръка в село Оряховица. Фондацията получава дарения от много места, но
не и от българското общество. Досега, през изминалите 26 години, сме получили само едно лично дарение от 1000
лв. от една учителка.

Къде живеете, професоре? (Въпрос от публиката)

Живея в Париж, срещу Айфеловата кула и в село Оряховица имам една къща. Половината месец съм в Париж,
другата половина – на село.

Сега, на Вашите близо 92 години, с какво, освен с Фондацията се занимавате? (Въпрос от публиката)

Откраднаха ми цигулката и не можах да си намеря нова, на която да ми е приятно да свиря. И преди 3 години
започнах да уча пиано и солфеж. Тази сутрин бях почти три часа на пианото. Снощи също. Имам пиано в село
Крива круша, в Оряховица и в Париж. Когато ходя на гости при сина си в Америка има чудесен роял и аз го
използвам.

Докъде стигна реализиране на идеята Ви за въвеждане в българските училища на предмета "Морал, етика и
гражданско образование" ?(Въпрос от публиката)

Изглежда че българският народ не може да търпи думите морал, етика и гражданско образование. От 20 години
сме си поставили за цел да въведем в училище предмет "Гражданско образование", за да има в България
гражданско общество. Във Франция е прекалено. "Жълтите жилетки" са пример за това. Но щастие е да живееш в
страна, в която ако даден министър каже нещо, общността го репликира: "Не, не е така"! В България това го няма.
Имах щастието преди 10 години, когато Йорданка Фандъкова беше министър на просветата, да си поговорим. Тя е
учителка и аз съм учител. На нашата среща тя заяви:"Проф. Балкански, през м. октомври тази година ще има в
училище "Гражданско образование". Много се зарадвах, но…Преди две-три седмици бях в София, за да посветим
една улица на Дими Паница. Видяхме се отново с Йорданка Фандъкова и ме покани на среща. Ще я "гъделичкам"
отново за гражданското образование. Нямам обяснение защо в България това не се случва. В нашите летни
училища по този предмет я се запише едно дете, я не. Това не е въпрос за децата, а за родителите им. Родителите
желаят ли техните деца да са възпитани или не? Те желаят да им дадат занаят – да печелят пари. Парите не са
мярка за човека. Това е грешна мярка. Мярката за човека е какво можеш и какво правиш.

Събрах от Франция всички учебници по гражданско образование и възпитание, избрахме седем теми, преведохме
ги и ги издадохме. Най-хубавият учебник е "Добри обноски". Имаме на разположение прекрасни 7 учебника по
този предмет, които са приети от Министерството на образованието и науката като помагала. От всички училища в
България, само едно купи 200 бр. от тях. В България най-важно е възпитанието на родителите, което да предадат
на децата си. Образованието е задължително. Ще ходиш на училище и ще се научиш да пишеш и да смяташ. Но
възпитанието е не по-малко важно.

Какво ми се случва в България? 25 години пиша на министри, на директори на училища и пр., но отговор не
получавам. По повод 25-годишнината на Фондация "Миню Балкански" съм пратил издадената книга на президента
на България, на министрите, на директорите на всички училища. Нито един не ми е отговорил, че я е получил. Бе,
човек, пиши: "Получих я!" Нито ти ща благодарността, ни оценката. Това е въпрос на възпитание. По инерция,
пратих книгата и на френския министър на просветата. Да знаете какво писмо ми написа! С какви вълнуващи
слова ми благодари, че се стремя да донеса френската култура в България. И очевидно е, че той го е написал!

В България има всички възможности за образование, но няма възпитание. Това може да звучи неприятно, но е
истина.

Някъде бяхте казали, че в България има морална недостатъчност. Какво имате предвид?

В България има корупция. Нищо не става в България без корупция. Това е голям срам. Навсякъде по света е така,
но е елегантна, скрита, а в България се вижда и с просто око. За съжаление в България живеете под знака на
комунистическото мислене. Как може тази страна да не иска да си признае миналото?! Аз питам тези млади и
хубави хора, които идват във Франция, знаят ли какво е станало на 1 февруари 1946 г.? Никой не знае! На тази
дата главата на България беше отрязана. 1900 видни хора, целият парламент, регенти, всички видни поети,
писатели и учени са застреляни и хвърлени в яма, направена от бомба. Това българите крият! Признайте, че това
е огромна грешка! От там нататък ще строите бъдещето на страната..!

Как запазихте след повече от половин век, българския език? (Въпрос от публиката)

Първата ми реч в България беше ужасна, но лека полека си възвърнах майчиния език. Във Франция няма с кого
да разговарям на български. Никъде в света българите не се събират. Във всеки град има еврейски квартал,
арменски, китайски…В Париж живеят хиляди българи. Виждаме ги, само когато президентът на републиката идва.
В посолството ни ще се смачкат хората.

Ако трябва да вземем пример в образованието, коя държава препоръчвате?



Френската система ми харесва, защото на всяко ниво се отбелязва кой е първи, кой втори. Има стремеж към по-
добро, по- хубаво, повече. В българското образование няма грешка. Системата е хубава, учителите са на ниво.
Грешката е, че родителите не се грижат децата им да уважават учителите. Учениците влизат и излизат когато си
искат, говорят, не внимават. В училище "Люи льо Гран", където водя младите българи, при първото отсъствие,
веднага директорът разговаря с мене по телефона. При второ отсъствие – ме вика незабавно при него, за да
обсъдим ситуацията. При трето отсъствие – вън от училище!

Казват нямало учители в България, не е вярно! Има чудесни учители, които работят на бензиностанциите. Зная
много млади хора, които имат съответната диплома и са започнали учителската професия, но са я изоставили
поради нетърпимото поведение на учениците. И родителите си позволяват да искат обяснение на учителите. Те се
месят в работата на училището, вместо да си свършат задълженията вкъщи. Няма никаква дисциплина и няма
почит към учителя. Това е голяма грешка!

Когато българските учители стачкуваха, взех самолета и пристигнах в България, за да ги подкрепя. Моята първа
дума беше – Къде са родителите?! Те мислят, че като си дал детето си в училище, учителят е длъжен да им свърши
работата. Щом няма уважение към учителя- няма образование. Една страна без образование няма бъдеще
Образованието е единственият фактор за развитието на едно общество. Направи ми най-хубавата и най-модерна
фабрика. Ако в нея не работят знаещи и можещи инженери и техници, нищо не е.

Разкажете за семейството си. Някой продължава ли пътя Ви на учен?

Имам двама сина и пет внуци. Вече съм дядо на професор в университет Колумбия в Ню Йорк. Синовете ми като
мене са работохолици, т.е. знаят само да се трудят. Единият ми син Александър Балкански направи тъй, че да
имате образ в телефоните си. Това е негова заслуга. Той направи алгоритъма за компресия и декомпресия на
картината. Това е голямо постижение. Със Стив Джоб живеят и работят заедно. Този алгоритъм той качи на
платка и създаде индустрия. За две години при него работеха 1200 най-големи специалисти по информатика.
Другият ми син Ив Балкански и жена му бяха преподаватели в Харвард. Но като им се родиха деца, се върнаха във
Франция. Синът ми е директор на Института "Паскал", която е голяма научна организация. Съпругата му е
професор по изкуствен интелект. Техният син на 27 години е професорът в Ню Йорк. Малкият е втора година
студент в Харвард. Сестра им е сценограф.

Другите двама внуци са много разглезени, защото баща им е голям човек, но все пак Орелия две години идваше в
Оряховица да преподава в училището по английски език. Малкият е още малък и се занимава с коли и мотори.
Чудя се тези "неспособни" деца, как влизат в Харвард?

На 24 юли 2019 г. ще навършите 92 г. Моля разкрийте тайната на Вашата идеална форма във всяко отношение?

В избата на моята къща в Париж направих фитнес зала. Имаме треньор и три пъти седмично, заедно със
съпругата ми Нели, по един час, щеш – не щеш – спортуваме. И спортуваш, докато направиш всички необходими
упражнения. И никога не отсъствам. Треньорът разпорежда: Ще се движиш толкова време, ще обикаляш тази
градина и аз изпълнявам. Много послушен съм, особено за физическите упражнения. Това е много важно. Относно
храната – много рядко ям месо. Изключение правя, когато съм в компания. Най-сладко ми е да хапна един хубав
домат с малко сирене и самардала. Зеленчуците са произведени в моята градина от български градинар.

Посъветвайте ни как да вървим успешно по Вашия път.

Работете! Работете! Работете!

Росица Ранчева

Доброто си има име! То е Ива Стайкова от Ботевград, която сама по собствено желание инициира събиране на
средства за Детско отделение в МБАЛ Ботевград. Инициативата й започва дни преди 30-тия й рожден ден, който
отбелязва на знаковата дата 22 юли 2022г. Необичайната сиимволика на този ден я провокира да направи нещо
добро, което да бележи настъпването на юбилея й. "Обичам децата и смятам, че те са най-важното нещо, нашето
бъдеще!И имат правото, когато отидат да се лекуват, да бъдат в една уютна среда", сподели пред botevgrad.NEWS
младата жена.

Идеята й е кампанията по събиране на средствата да продължи до септември. Кутията за дарения се намира в
офиса на Изи Пей в сградата на Кауфланд-Ботевград. Според Ива правилният подход е да не се даряват
средствата директно на Дрско отделение, а след разговори с лекари и сестри, тя да закупи необходимите неща –
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инхалатори, креватчета и т.н.

Ива отправя благодарности на редица хора, които са й оказали подкрепа в нейното благородно дело – на младо
семейство от Трудовец, д-р Ива Янчева-Димитрова и Димитър Димитров, които изработват кутията за дарения и й
я предоставят безплатно, като поставят първата сума в нея; на управителя на Кауфланд- клон Ботевград – Илиян
Цанов; на колегите от Изи Пей и всички, които я подкрепят.

Намерението на Ива Стайкова е да не спира до тук. За нея децата са кауза и в бъдеще обмисля да продължи
събиране на средства за деца, лишени от родителска грижа.

Екипът на botevgrad.NEWS поздравява Ива и й пожелава успех в трудната й мисия да помага!

На 13.06.2022 г. и на 22.07.2022 г. Димитър Баров и Иванка Уливерова дариха на Исторически музей –
Панагюрище оръжието, принадлежало на ген.-майор Цвятко Баров. Ген. Цвятко Баров има голяма роля за
утвърждаването на Панагюрище като център на националните тържества за 100-годишнината от Априлското
въстание и съществен принос за изграждането на редица важни инфраструктурни обекти и промишлени обекти в
Панагюрска община. Удостоен е със званието "Почетен гражданин на Панагюрище". Димитър Баров – син на ген.-
майор Баров, работи дълги години като търговско аташе в Токио, Япония. Иванка Уливерова – сестра на съпругата
на ген. Баров, е изследовател на Уливеровия род от с. Поибрене и Каралеевия род от с. Баня. Във фонда на отдел
"Нова история" на нашия музей вече се съхраняват вещи, снимки и документи на ген.-майор Цвятко Баров.
Настоящето дарение не само обогатява фонда, но и е ценен извор на информация за периода. В знак на
благодарност дарителите получиха Свидетелства за дарение от главен уредник Ирина Ботева и от директора на
музея доц. д-р Атанас Шопов. Информация и снимка: Исторически музей – Панагюрище 

За трети пореден път родителите на Дени се обръщат за помощ към медиите. На 4 август момчето ще навърши 12
години, а откакто е на 7 се бори с левкемия. С днешна дата му предстои втора трансплантация на стволови клетки
в клиника в Израел, манипулация, за която са нужни средства, с които семейството му не разполага.

На 13 септември 2017 година, два дни преди да прекрачи за първи път прага на училището, Дени и семейството му
разбират, че детето страда от остра Т-клетъчна левкемия.

"От 7-годишен е в болнични стаи, с болни дечица и кажи речи всички рождени дни си е посрещал в болница, но
това не му пречи да е винаги усмихнат", споделя майка му.

Година след първоначалното лечение болестта отново се връща. Лекарите насочват семейството към болница в
Тел Авив. Следва лечение с химиотерапия и трансплантация на стволови клетки.

Тази година Дени получава втори рецидив и днес отново е в Израел за втора трансплантация.

"Един месец беше на биологична терапия, лекарите успяха да го вкарат в ремисия. Чакаме да ни насрочат дата за
трансплантация, началото на август трябва да бъде", обясни майката на Дени.

Първоначалната сума за лечението на Дени е 400 000 долара, с помощ от дарители семейството е успяло да
събере по-голямата част от парите. Остават 130 000 долара, а срокът е до края на месец юли. Донор на костен
мозък ще бъде майката на Дени – Жени.

"Трябва да спася детето си, надявам се да има шанса да порасне и да изживее това, което му се полага", казва
майка му.

За пореден път Дени ще посрещне рождения си ден в болница. И всяка година желанието му винаги е едно и
също.

"Аз винаги съм си пожелавал да съм здрав и да се приключат болестите", казва Дени.

Заглавие: Две значителни дарения постъпиха в Исторически музей – Панагюрище през последния месец

Дата: 25.07.2022 09:21
Медия: PIA-news

Заглавие: 11-годишно момче се нуждае от помощ, за да пребори левкемията

Дата: 25.07.2022 09:16
Медия: Нова телевизия

https://pia-news.com/dve-znachitelni-dareniya-postapiha-v-istoricheski-muzej-panagyurishte-prez-posledniya-mesets/
https://nova.bg/news/view/2022/07/25/377214/11-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%88%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D0%BC%D1%87%D0%B5-%D1%81%D0%B5-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%B5-%D0%BE%D1%82-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89-%D0%B7%D0%B0-%D0%B4%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8-%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BA%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0/


Начините за подкрепа на Дени са:

Директно през платформата:

https://pavelandreev.bg/kampanii/129/podari-jivot-na-deni

Или през посочените по-долу варианти :

Дарителска сметка:

BG08UNCR70001524243279

Денислав Димитров Георгиев

Revolut: zheni3if0

0876373797

PayPal: sybirec123@abv.bg

DMS кампанията:

https://dmsbg.com/23855/deni-se-nuzhdae-ot-pomosht-sled-vtori-retsidiv-na-levkemia/

На благотворителна изложба с рисунки на украински и български деца ще се събират средства за изграждането на
Детски център за подкрепа на най-малките. На търга утре от 13 ч. до 15.30 ч. в Народна библиотека "Иван Вазов",
където вече са изложените творбите, желаещите ще могат да подпомогнат със средства на инициативата за
създаването на центъра.

Организаторите на изложбата "Изкуство за мир" си поставят за цел да съберат близо 40 хил. лв., с които да
обособят занималня за децата в една от допълнителните сгради на вече преустроената Белодробна болница. Там
те ще имат възможност да учат, играят и да се забавляват, докато техните майки търсят работа и учат български
език.

Специално за каузата музейна галерия "Димитър Георгиев" – Пловдив се включва като дарява творби от
израелски автори, художничка от САЩ, свързани с Украйна – родени или завършили образование си там.

Събитията в подкрепа на украинските бежанци се осъществяват с подкрепата на община Пловдив.

Кметът на община Лесичово инж. Серьожа Лазаров благодари на всички, помогнали за потушаването на огнената
стихия между общинския център и Калугерово. Ето какво написа на стената си във Фейсбук:

"Тези дни община Лесичово премина през сериозно изпитание, което за сетен път ни показа, че за да се справяме
с бедствени ситуации трябва да сме единни и взаимно да си помагаме. В късните следобедни часове на 21 юли в
боровата гора между Лесичово и Калугерово възникна пожар. Вятърът и високите температури само помогнаха за
неговото бързо разрастване. Веднага на място се отзоваха два пожарни автомобила и служители на Горско
стопанство. На място дойде комисар Ангел Ангелов – директор на Регионална дирекция "Пожарна безопасност и
защита на населението", който остана и заедно със своя колега Борис Стойнов в следващите три денонощия и
водеше операцията по спасяване на гората. Да помагат се включиха доброволци от "Ловната дружинка" на село
Калугерово. На помощ се притекоха местни хора и от съседните села. За да направи просеки, багер изпрати г-н
Иван Делчев от Пазарджик. До 23,30 часа пристигнаха още три верижни машини, за които сме изключително
благодарни на "Асарел Медет" Панагюрище, "Балкан ремонт инженеринг" Пазарджик и от Главна дирекция ПБЗН

Заглавие: Благотворителна изложба в помощ на украинските деца в Пловдив

Дата: 25.07.2022 10:25
Медия: Plovdiv Live

Заглавие: Кметът на Лесичово: Минахме през сериозно изпитание, думите не стигат за благодарността!

Дата: 25.07.2022 15:14
Медия: Знаме Пазаджик

http://plovdivlive.bg/news/read/75214
https://zname.info/news/16587512635213/kmetat-na-lesichovo-minahme-prez-seriozno-izpitanie-dumite-ne-stigat-za-blagodarnostta


София. Тежките машини не спряха да правят просеки през цялото време. Пресеченият терен не позволи на
пожарните автомобили да влязат в гората, затова от изключителна помощ бяха местни доброволци АТВ и Офроуд
джипове. Доброволно формирование "МЕЙДЕЙ" Пловдив към сдружение" Български щит" също са сред героите
включили се в борбата с огъня. Кметове от съседни общини изпратиха своите доброволни формирования на
помощ.След отправения апел благодарим за неоценимата помощ на кмета на община Панагюрище Никола
Белишки, община Брацигово – Надежда Казакова, Долна баня – Владимир Джамбазов, Ракитово – Георги
Холянов, Ихтиман – Калоян Илиев, Белово – Костадин Варев. Готовността да изпратят свои доброволци – г-жа
Йорданка Фандъкова и Хисаря – Пенка Ганева. Спонтанни доброволци от всякъде се претекоха на помощ. В
борбата с огнената стихия се включиха два вертолета от авиобаза Крумово – вертолет AS 532AL Cougar, който
остана във въздуха над 5 часа, и вертолет Ми-17, които направиха 77 пуска с над 140 тона вода, посредством
системата "bambi bucket".

Неотлъчно в щаба, за да оказва съдействие в спасителната операция бе и зам.кмета Веселина Милкова. На терен
да окажат своята подкрепа дойдоха и министъра на земеделието Иван Иванов, областния управител Ангел Гечев,
зам.-областния управител Петя Цанкова, Стелиян Хараланов - Член на УС на Националната асоциация на
доброволците в България, който комуникираше с пристигащите доброволци, директорът на ОДМВР – комисар
Петко Шотлеков, директорите на горските стопанства от засегнатия участък и Регионалната дирекция по горите.
Три дни /в т.ч.и през нощта/ Тодор Убинов осигуряваше храна и вода на всички в огнената стихия. Неоценима е
помощта на всички и думите не стигат за да изразим своята благодарност!"

(Зн)

Диагнозата на 5-годишния Георги Стоянов от гр. Варна е Болест на Хишпрунг, състояние Encopresis. Вече е
насрочена дата за операцията на детето, но неговите близки все още не са събрали необходимата сума

Неговите близки съобщават това във Фейсбук, публикувайки периодично информация за неговото състояние и
необходимите средства, които трябва да бъдат събрани.

"Здравейте, добри хора с големи сърца!

Даваме информация за нашия Слънчо Гого от контролния преглед при проф .д-р Мелих Тугай в болница Медикана,
Турция!

Състоянието на Гого е много сложно. Изписани са му медикаменти, но не можем да разчитаме на тях.
Операцията трябва да се състои възможно в най-скоро време!

Насрочена е датата и часът на операцията – 15.08.2022 г. в 8.30 ч. Можете да си представите колко належащо и
важно е да се случат нещата бързо!

Няма време, мили дарители! Гошко няма време! Имаме само две седмици! Толкова малко време…..за една
огромна сума от 30 000 лв.!", пишат близките на Гого във Фейсбук страницата "Заедно за Георги".

Можете да дарите средства по следните начини:

Дарителска сметка в банка ДСК с IBAN:
BG03STSA93000029009050
BIC: STSABGSF

С титуляр Георги Стоянов Стоянов

PayPall: silviaronkova4@gmail.com

На 30.07.2022 г. БАЛКАН ФОЛК ФЕСТ ще танцуват специално в подкрепа на нашия Гоги. Четири държави си
протягат ръце в помощ на едно детенце – да има едно слънчево, щастливо детство и да порасне голямо и здраво
момче.

Заповядайте на 30.07.2022 г . от 17.00 ч във Фестивален и конгресен център гр. Варна ,за да се насладите на
фолклорните ритми на различни държави и в същото време да подкрепите от сърце нашия Мънчо Гоги!

Заглавие: Родители на момченце с тежка диагноза от Варна: Няма време. Трябва да съберем огромна сума за
две седмици

Дата: 25.07.2022 16:43
Медия: Нова Варна

https://novavarna.net/2022/07/25/%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%BE%D0%BC%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B5-%D1%81-%D1%82%D0%B5%D0%B6%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B0/


Михаела е майка на 2-годишно момиченце. Тя мечтае и иска да продължиш с пълни сили своя родителски, личен
и професионален път, но е изправена пред тежка битка с множествената 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,
залита и често й 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. Пречи й да се движи свободно.

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

Тя има възможност да получи лечение в Москва, но здравето й зависи от сума на стойност 47 000 евро. За
семейството й е непосилна и има нужда от помощ, за да се подложи на лечение в Русия.

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 й система. Стойността на тази интервенция е
висока, но дава надежда за един по-нормален живот, без болка и непреодолими ограничения.

Троянци вече се обединиха и организираха събитие в подкрепа на Михаела. Приходите от работилниците и всички
дейности на събитието, ще бъдат дарени за лечението на Михаела.

Може да помогнем на Михаела и по следния начин:

По банков път:
IBAN: BG33RZBB91551014909120
BIC: RZBBBGSF
Титуляр: Михаела Бориславова Трифонова

Revolut:
Телефонният номер на Михаела: +359 88 9476892
На бележка "note" се отбелязва "Дарение"

Чувствам се силен, защото съм българин, казваше най-големият шампион на своето време

В Плачковци тържествено беше открит бюст — паметник на легендарния борец Дан Колов. Това съобщи на
страницата си във Фейсбук Областната управа на област Габрово. С този жест местните жители отдават почит и
признателност към безстрашната, изтъкана от смелост, гордост и величие личност, която днес познаваме като
"Балканския лъв" с корени от плачковския край. Площадът пред паметника изпълниха жителите на балканското
градче и множество гости, сред които бяха областният управител Ралица Манолова и нейният заместник Ивелин
Стоянов, кметът на Община Трявна Силвия Кръстева и председателят на тревненския Общински съвет, начал
никът на Централно военно окръжие полк. Георги Петков заедно с началника на Военно окръжие – Габрово,
ръководните представители на Българската федерация по борба Христо Маринов и Валентин Брайков, бившият
вицепремиер и военен министър Красимир Каракачанов, бившият кмет на Габрово с два мандата Богомил Бел
чев, световноизвстните борци Александър Томов и Георги Мърков, представители на родното село на Дан Колов
Сенник – уредникът на къщата – музей "Дан Колов" и председателят на читалището.

Основен дарител за издигане на монумента е бившият състезател по класическа борба Ангел Ангелов, монументът
е дело на скулптора Иван Тодоров и архитект Иван Иванов, облицовките са дарение от Борислав Беевски от

Заглавие: Майка на 2-годишно дете се нуждае от помощ за лечение в чужбина

Дата: 26.07.2022 09:02
Медия: Bunt

Заглавие: Легендарният борец и голям българин Дан Колов почетен с паметник в Плачковци

Дата: 26.07.2022 08:09
Медия: Вестник Земя

https://bunt.bg/2022/07/26/mayka-na-2-godishno-dete-se-nuzhdae-ot-pomosht-za-lechenie-v-chuzhbina/
https://zemianews.bg/index.php/balgariya-3/100330-%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%82-%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86-%D0%B8-%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BC-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD-%D0%B4%D0%B0%D0%BD-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2-%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD-%D1%81-%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%B2-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%86%D0%B8.html


фирма "Мармекс" от Стара Загора. Организацията и доброволен труд за издигане на монумента в родния му край
е на краеведа и редовен автор на приложението "Патриот" на ЗЕМЯ Тихомир Кънчев.

Да уважат празника бяха дошли и световни и национални шампиони по борба, треньори, спортисти, авторът на
скулптурата и благодетели за това прекрасно начинание, което по думите на кмета на Плачковци Борислав
Борисов е направено, за да напомни на всяко ново поколение за историята на великия българин и да продължи
да живее той във времето.

"Днес много хора се наричат патриоти, но малко са тези, като Дан Колов, които имат това право. Историята на
неговия живот е една приказка, която трябва да бъде поднесена на децата по подходящ начин. Когато някой им
говори с любов за този невероятен българин, когато им разкаже за неговия път – тръгнал от едно село, обиколил
целия свят и се върнал отново пеш в същото село, раздал цялото си богатство за хората – това е нещото, което
искаме да достигне до широката аудитория и да се превърне в акцент, защото всички знаят за неговите успехи, но
малко знаят за човека Дан Колов" – подчерта в своето обръщение кметът на Плачковци Борислав Борисов.

"Силата на героите не е само в размера на тяхната смелост и воля, а най – вече в силата на сърцата им. Тогава
когато си с чиста душа, когато знаеш къде искаш да отидеш – можеш да постигнеш всичко. Нека помним този завет
и да си спомняме и думите на още една велика личност от нашата история — за това, че не само паметникът който
издигаме тук, а невидимият паметник, който издигаме в сърцата си трябва да е този, който винаги ще ни напомня
за геройствата, които българите правят и могат да правят"" – каза областният управител Ралица Манолова. В
своето приветствие тя сподели още, че за нея е особена чест и гордост, че този паметник е намерил своето място
тук и всички са успели заедно да го направят. "Нека всички ние успеем да предадем на децата си тези завети,
които героите на България ни завещаха, да продължаваме с тяхната смелост и ентусиазъм, с тяхното желание
страната ни да се прославя навсякъде по света, да възпитаваме и ние децата си по този начин и да сме българи
във всяко едно свое действие — независимо къде по света се намираме." – допълни Манолова, която благодари
на всеки, който е допринесъл, за да го има този паметник, за да пребъде България, историята да се помни и да
остава за поколенията.

Поздравително слово поднесе кметът на Община Трявна, с благодарност към дарителите. Паметникът беше
осветен и отрупан с венци и цветя на признателност. За празничното настроение допринесоха самодейните със
тави при НЧ "Пробуда – 1924" и Оркестър Габрово с диригент Николай Венков.

Кой е българският Лъв Дан Колов

Дан Колов е един от най-успешните български спортисти за всички времена. Ако преди 20 години Стоичков беше
личността, заради която хората по цял свят с респект произнасяха името България, то преди 80 години тя се е
наричала Дан Колов.

Дончо Колев Данев е петото дете в семейството на Яна Живкова и Кольо Данев. Ражда се в севлиевското село
Сенник на 26 декември 1892 година. Едва когато е 4-годишен баща му Кольо умира.Трудностите с изхранването,
които семейството среща от този момент, го принуждават да емигрира в Унгария едва на 12 години. През 1909
година тежкият живот го отвежда още по– алеч от дома – в Америка. Първите години в САЩ също са трудни, а
бъдещият борец за кратко време сменя няколко местоработи, като например хамалин на доковете. Обединява ги
това, че всички предполагат извършване на тежък физически труд.

Една случайност насочва българина към спорта. Като част от цирково представление, куражлии от публиката
получават възможността да се изправят срещу професионален борец на име Джеф Лоуранс. Дончо излиза на
манежа и го побеждава, а това е гаранция, че той има таланта да се бие на най– високо ниво. След няколко
години аматьорски схватки неизбежното се случва и през 1917 година Колов подписва професионален договор и
излиза на тепиха като професионалист.

В началото на миналия век свободната борба в Америка се е наричала "кеч" и по своята същност е била много
тежка дисциплина, в която ограниченията почти са липсвали. Понякога схватките са завършвали и с фатален край.
В този спорт, който изпитва предела на човешките възможности, българинът участва в над 1500 професионални
срещи и печели голяма част от тях. Първият двубой срещу Сбишко Циганевич е загубен, но следва низ от
забележителни победи. Славата и парите растат, а вестниците дават на българина прозвища като Кинг Конг, Царя
на кеча и Балканския лъв. Хватката "Самолет" се превръща в запазена марка на бореца. Тя е следната – вдигайки
съперниците си за краката, ги завърта над главата си и ги хвърля на ринга. С нея Колов записва стотици победи.
Признанията тепърва започват да валят. Идва първото от многобройните предложения за смяна на българското
гражданство с американско. Дончо Колев, който вече се е превърнал в Дан Колов го отклонява с една от
знаменитите си реплики: "Чувствам се силен, защото съм българин."

Победите из цяла Америка предпоставят и първото турне извън границите на Съединените щати. То е проведено в
Япония през 1924 година и е белязано от една от най-известните победи на Колов, която за малко не коства
живота му. Българинът се изправя срещу местния любимец Джики Хиген-Удушвача. Плашещият му прякор е следс
твие на коронната му хватка– душене на противника с крака. Японците не могат да приемат загубата, която чуж
денецът нанася на обожествявания от тях борец и след мача срещу Колов е извършено покушение. За щастие той
успява да напусне острова и се зарича никога повече да не се върне там. Според изследователите на българската
професионална борба обаче въпросната история е по-скоро легенда, съчинена от самия Колов, за да засили и
без това сериозната му репутация.



След това негостоприемно посрещане Царят на кеча продължава с обиколките, за да срещне най– способните
борци във всеки един край на света. Участва в турнири в Бразилия и Аржентина, Китай, Южна Африка и Кения, Авс
тралия и Нова Зеландия. Особени трудности среща, изправяйки се срещу източните борци, чийто стил на борба е
много различен от познатия му. Все пак Ван Фу се превръща в поредната "жертва" с внушителен прякор, която
българинът сломява. Китаецът е известен в родината си като "Геният на борбата", но дори и това не е достатъчно,
за да се противопостави на Колов. За голяма част от тези турнета липсва достоверна информация.

В този момент той вече е придобил световна слава и е готов да стъпи и формално на световния връх, на който се
намира американецът Джим Лондос. Двамата се срещат само веднъж през 1925 година и той нанася една от мал
кото загуби в кариерата на българина. След тази победа до края на кариерата си шампионът се крие и така и не
събира смелост да се изправи отново на тепиха срещу българина. Този страх оставя знаменития Колов само с тит
лата Европейския шампион. Спечелва я през 1936 година в Париж срещу Човека с хилядата хватки Анри Деглан.
Между двамата съществува отколешно съперничество, съпътствано от уважително отношение и приятелство. В
света на професионалната борба Дан Колов се ползва с уважение и сред останалите си съперници. Той си го е
спечелил с коректността си в схватките и в отношенията си извън тепиха.

Въпреки блестящата спортна кариера на бореца, направила го световно известен, за нас българите тя не е основ
ното негово достойнство. Колкото и да е странно, човекът, считан за една от най-големите легенди в историята на
борбата, успява да надхвърли своите професионални успехи с дейността си извън ринга. Спортната кариера, нап
равила бореца милионер, позволява на Колов да разгърне напълно щедростта си и голямото си сърце. Нито
световната слава, нито милионите долари, нито годините в странство успяват да променят снажния добряк. "Пеш
съм излязъл, пеш ще се върна"– с тези благородни думи, Дончо Колев отказва предложения му файтон, който
трябва да го закара до родното му село.

И в "американския" период от живота му и след бленуваното завръщане в родината, Колов е един от най–
големите дарители. Без щателен подбор той раздава цялото си състояние на приятели, съселяни, студенти и дър
жавата. Единственото ограничение в щедростта на Балканския лъв е съсредоточаването на благотворителността
изцяло в полза на български каузи. През 1933 година във фокуса на цяла Европа са трима българи. В жертва на
националсоциалистическата пропаганда се превръща Георги Димитров, обвиняем в Лайпцигския процес. Дан
Колов не остава безучастен: "Аз не съм комунист, но аз съм българин и не мога да бъда спокоен и paвнодyшeн,
когато животът на друг българин, Георги Димитров, е в опасност. Давам 2000 долара и още хонорара си от срещата
ми с англичанина Кинг Кърдис". Изглеждащата невъзможна от днешна гледна точка позиция, която не взима под
внимание политическите убеждения на хората, е подплатена и с действия: Борецът дарява 500 000 лева от лич
ното си състояние на цар Борис III за закупуване на самолет, който трябва да се използва от българските пощи.
Заедно с неговия приятел Хари Стоев подпомагат изграждането на военното летище в Горна Оряховица. След
смъртта на друга легенда в българската борба – Никола Петров, Дан Колов дарява значителна сума на затруд
неното му семейство. Целият хонорар от победата над Чарли Сантен Колов дарява на българските студенти.

Благотворителността е само едната страна на помощта, която Колов се опитва да оказва. През 1936 година в
София той създава школа по борба, носеща неговото име. Желанието на българската публика да види своя идол
на родна земя също е осъществено. Излиза на тепиха в няколко български града, побеждавайки във всеки един от
тях. Последният двубой е срещу Ал Перейра и се провежда в София през 1939 година, една година преди смъртта
му. Дан Колов вече е болен от неизлечимата тогава туберкулоза. Въпреки това, българинът успява да надвие
съперника си и си отива от този свят като победител. Умира в родното си село, под грижите на близките си. Той е
твърдял, "мен болест не може да ме стопи". Това твърдение подхранва версията, че той е бил умишлено и продъл
жително тровен от френски лекари, но тя си остава само хипотеза. В чест на неговата космическа сила гробът му е
разположен с лице към Балкана – акт, който равнопоставя и среща бореца с планината.

Животът на този велик българин е толкова драматичен и поучителен, че прилича повече на сценарий за филм.
Житейският път на Дан Колов напомня сюжета на кинокласиката "Роки", пресъздаващ живота на млад боксьор с
имигрантско потекло в Америка, който успява да се превърне в легенда. Силвестър Сталоун обаче със сигурност
не е проявил достатъчно въображение, защото сценарият на филма трудно би бил съпоставен с реалния живот на
Колов. Може би, ако Сталоун някак беше узнал за историята на Дан Колов, сега "Роки" би носил името "Дан" и фил
мът щеше да започва с уточнението: "Създаден по действителен случай"…

Използвани са материали от Фейсбук и сайта "Българска история"

Димитър Даскалов, 33-годишен мъж от Велинград с агресивен тумор на стомаха се нуждае спешно от средства за
операция в клиника в Истанбул.
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Сумата е непосилна за семейството му, ето защо негови приятели се организират и бързо събират средства за
транспортирането му с линейка до турската клиника и започване на първия етап от лечението.
В болницата лекарите установяват, че реалното състояние е по-тежко, но уверяват, че има терапия. Митко, който е
баща на две деца, не е загубил вярата си, че ще се излекува, но той и семейството му имат нужда от финансова
подкрепа, за да продължи лечението.
За да помогнат на младият мъж в кампанията за набиране на средства за лечението са се включили хора освен от
Велинград, и от Пловдив, София, Пазарджик и други градове в страната.
"Митко вече е в болница Мемориал в Истанбул, където започва лечение. Сега има нужда от всички нас!",
призовават негови приятели в социалните мрежи.
Дарителската банкова сметка е на името на съпругата му Елена Даскалова:
IBAN: BG50BPBI79401067364101 BIC: BPBIBGSF paypal: help_dimityr@abv.bg
Благотворителен концерт в подкрепа на Димитър Даскалов обединява в обща кауза община Велинград, приятели,
ученици, самодейци, добри и състрадателни велинградчани и гости на града. Всички заедно подават приятелска
ръка на Митко и с общи усилия ще помогнем той да се пребори с коварна болест. Концертът ще се състои на 29
юли (петък) от 19:30 часа на площад "Николай Гяуров". На много места във Велинград са поставени и кутии за
дарения в помощ на Митко.

На 32 години, в разцвета на мъжките си сили, Марин Петков от Етрополе е връхлетян от чумата на XXI век – рака!
Всичко започва с болки в тестисите през 2021 година. Многократни Марин се изследва чрез туморни маркери в
родния си град. Всички показвали са в норма според медиците и място за притеснение няма.
Не след дълго, обаче, болките се усилват и стават нетърпими. Прегледът при изтъкнат уролог в столичната
"Александровска" болница поставя тежка диагноза - тумор на единия тестис с множество разсейки на лимфните
възли. Материалът, предаден за хистологично изследване показва, че е злокачествен. 
На 6 август 2021 г. е направена спешна операция по премахване на увредения тестис. Надеждата на медиците и
Марин е по този начин разсейките в тялото да се ликвидират, с което да се реши проблемът. 
Вместо това, започва страшното. Тръгват отново голямо количество разсейки по лимфните възли към кръста и
бъбреците. Направен е ПЕТ скенер, където те ясно се открояват. 
Марин започва спешна химиотерапия. Назначени са му 3 курса от столичната болница. След приключването им
отново е подложен на ПЕТ скенер. Резултатите от него са обнадеждаващи - има занижаване на разсейките до
12,8%. Медиците назначават още два курса химиотерапия, за да стопят до максимална степен разпространението
на онкологичното заболяване. 
Следва нов удар. Жестоки болки в бъбреците и кървава урина сполетяват Марин. Състоянието отново се влошава
до степен, че не може да спи от болка. Лекарите решават да поставят стент – тръбичка за отпушване на бъбрека
до пикочния мехур. 
След това се налага ново изследване на ПЕТ скенер. Данните са изключително тревожни - установява се, че
разсейките са се увеличи до 68%. Лекарите в "Александровска" болница казват на Петков, че единственият изход е
да премахнат левия бъбрек и да се продължи с химиотерапията, без да е ясно нейната крайна ефективност. 
Тогава Марин решава да потърси по-добър развой в турска клиника. Негови близки споделят, че в болница
"Анадолу" в Истанбул има много по-голям шанс за ефективно лечение и запазване на бъбрека. Примери с
излекувани българи там има много. 
Марин постъпва в болницата на 19 юли 2022 г. и започва отначало изследвания. Те потвърждават главоломното
нарастване на разсейките на злокачественото заболяване в организма. 
Лекарите в южната съседка назначават 5 тежки курса на химиотерапия по 5 дни. Те са за периода от 19 юли до 19
октомври с интервали между тях. Медиците дават шанс за запазване на бъбрека – органът, който в огромна степен
пази тялото от още по-ожесточеното нападение на разсейките. Каквито и да са резултатите от новия ПЕТ скенер в
края на химиотерапиите, едно е сигурно – 10-часовите вливания ще продължат и след това. 
За трите месеца на химиотерапия, престой, изследвания и други разходи по скъпоструващото лечение са
необходими 60 000 евро. Семейството на Марин не може да си го позволи, а ние се обръщаме към всяко едно
голямо и добро сърце, каквото има Марин, да помогне в този труден момент за изпитание. 
Може да дарите средства по следната сметка:
Банка ДСК АД – Клон Етрополе
IBAN: BG76STSA93000026192505
BIC: STSABGSF
Марин Мирославов Петков
Основание: Дарение за лечение 
Източник: balkanec.bg 

Заглавие: Нека помогнем на Марин в битката с рака!

Дата: 26.07.2022 15:54
Медия: Балканец

Заглавие: Дарения от български геолози, работили по света, са получили в Националния музей "Земята и
хората"

https://balkanec.bg/neka-pomognem-na-marin-v-bitkata-s-raka-56111.html
https://www.bta.bg/bg/bg-world/303951-dareniya-ot-balgarski-geolozi-rabotili-po-sveta-sa-poluchili-v-natsionalniya-m


Дарения от български геолози, работили по света за наши и чуждестранни минни компании, са получили в
Националния музей "Земята и хората". Това информират от културната институция във своята фейсбук страница.

Постъпленията са в раздел "Минерални ресурси на Земята". Образците са от световно известни находища в цял
свят: "Брънсуик" № 12 в Канада; най-големият в Южна Америка рудник за злато "Янакоча", в Перу; "Сантандер" в
Перу; "Рош Пина" в Намибия; "Палабора" в Република Южна Африка; "Ефемчукуру" в Турция; "Саса" в Република
Северна Македония. Сред находките е и образец желязна руда от рудопроявление, простиращо се на стотици
километри в Нубийската пустиня в Судан. Даренията са направени от проф. д-р Филип Мачев, доц. Славчо Мънков
и Даниел Маринов.

Освен това сред новите постъпления са и едрокристален магнезит от находище Сунк близо до гр. Трибен, Австрия
и аметист от отдавна известно на колекционерите находище в Европа - планината Ерцгебирге в Саксония,
Германия, е дарил Маркус Войгт.

Сред новите постъпления на раздел "Минерали на Земята" е един голям образец, наподобяващ пещера, в която
драпериите и сталактитите са от малахит. Образецът е високо естетичен и произхожда от рудниците на
Африканския меден пояс в Заир.

Новите минерални видове – вардит от северната част на Юкон, Канада и калий–флуоррихтерит от подножието на
вулканския комплекс Сома-Везувий в Италия, са дарение от Гергана и Иван Митеви, специално купени от тях за
попълване фондовете на музея.

Още едно дарение на Маркус Войгт отбелязват от музея - образци на гадолинит – Y и вьолерит от Норвегия, и
фериерит – Mg от Италия. Иван Бойчев е дарил итрий-съдържащият флуорит от Китай, а Петър Малинов - розов
тулит от типовото му находище "Сауланд" в Норвегия, цветни ахати от Чихуахуа, Мексико и редкият яспис "камбаба",
наричан още "крокодилов яспис". /ИРС

/ТС/

Благотворителен футболен турнир в подкрепа на дете с аутизъм от Асеновград организират Общинския младежки
съвет и футболната школа на Димитър Илиев и Георги Карев.

Благотворителният футболен турнир ще се проведе тази неделя -31.07.2022 на игрището за мини футбол на
стадион "Шипка" в Асеновград. Записването на отборите ще започне същия ден от 9:00 ч. Таксата е 60 лв. за отбор
(или 10 лв на човек). Всички събрани средства ще бъдат дарени на малкия Ивайло от Асеновград. Той е с диагноза
"Аутизъм и Генерализирано разстройство в развитието". За да се развива с връстниците си, да се научи да общува
с тях и да води пълноценен живот като всяко дете, на Ивайло са необходими около 20 000 лева годишно за
терапии, тестове и хранителни добавки. Детето е с ТЕЛК, който е 95% с чужда помощ, но сумата е крайно
недостатъчна, за да покрие всички терапии.

Всеки, който желае, може да помогне на Ивайло и като дари средства на дарителската сметка:

BG29FINV915013BGNBMLLG

Ивайло Петров Поляков

КАМПАНИИ

Дата: 28.07.2022 16:44
Медия: Българска телеграфна агенция

Заглавие: Благотворителен футболен турнир в подкрепа на дете с аутизъм от Асеновград

Дата: 29.07.2022 10:59
Медия: ТВ САТ КОМ

Заглавие: Мездра става част от екологична кампания

Дата: 25.07.2022 16:30
Медия: Радио Видин

https://tvsatcom.bg/novini/%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%80-%D0%B2-%D0%BF%D0%BE/
https://bnr.bg/vidin/post/101681486/mezdra-stava-chast-ot-ekologichna-kampania


Мездра се присъединява към кампанията "Искам да съм полезен… Рециклирай ме!", която обединява градове
от цялата страна зад каузата #БезОтпадъци

В централната градска част на гр. Мездра (срещу сградата на Общинската администрация, северозападно от
пилоните със знамената, до РЕП-а) ще бъде монтирана инсталация за разделно събиране на пластмасови
бутилки Шишеяд. Целта е да се насърчат жители и гостите на града да събират разделно използвани пластмасови
бутилки до 3 литра, за да бъдат рециклирани, съобщават от ОБщината.

Шишеядът е голяма жълта бутилка с цилиндрична форма, изработена от поцинкована ламарина, с вместимост
1000 смачкани бутилки, 20-25 кг пластмаса РЕТ. В инсталацията ще се събират празни, предварително смачкани и
затворени с капачки пластмасови бутилки за рециклиране.

Събраните количества пластмаса ще се измерват на месечна база и предават на организацията по
оползотворяване на отпадъци от опаковки "ЕКОПАК България"" АД за последващо рециклиране.

Арт инсталацията ще бъде монтирана в рамките на Националната кампания "Искам да съм полезен... Рециклирай
ме!", която е част от проекта на сдружение BG Бъди активен "Партньорство за красива и чиста България" и е
подкрепена от Фондация Кока Кола.

Кампанията "Искам да съм полезен... Рециклирай ме!" обединява градове от цялата страна зад каузата
#БезОтпадъци. Целта на инициативата е да привлече вниманието към необходимостта от разделно събиране на
опаковките по атрактивен начин и да повдигне въпроса за създаване на достъпни условия за разделно събиране
на пластмасови бутилки, с цел да се повишат нивата на рециклиране и да се намали замърсяването на околната
среда.

В рамките на тазгодишното издание на кампанията в повече от 20 населени места у нас са поставени
безвъзмездно Шишеяди, в които се събират пластмасови бутилки и се предават за рециклиране. Сред тях са
градовете Варна, Враца, Пловдив, Силистра, Смолян, Ботевград, Горна Оряховица, Тутракан и др.

Кампанията ще продължи до края на 2022 г., като организаторите очакват събраното количество пластмаса да
надхвърли 20 тона. След края на кампанията най-активният партньор на Сдружение "БГ Бъди Активен" ще получи
като награда нова градска мебел.

Община Мездра призовава жителите и гостите на гр. Мездра да се присъединят към екологичната
инициатива - за по-доброто и по-зелено бъдеше на нашия град и община!

Работилница "Бисквитките" е малко социално предприятие в Казанлък, което има за цел да осмисли ежедневието
на младежи с различни увреждания. Те, заедно със сладкарка изпичат и декорират бисквитки за различни поводи
и на различна тематика, а сладкарската работа им дава възможност да изградят трудови навици.

За да се развие дейността на работилничката, трябва да се закупи ново оборудване, което да спомогне на
момичета в тяхната работа, защото към момента разчитат предимно на ръчния труд. За целта ще бъдат
организирани дарителски кампании за обновяване на малкото социално предприятие.

В работилница "Бисквитките" се организират и различни срещи и събития, в които младежите са активни участници
и това им позволява да общуват със свои връстници и приятели.

Заглавие: Работилница "Бисквитките" с нова дарителска кампания през август

Дата: 27.07.2022 15:07
Медия: Телевизия Стара Загора

Заглавие: АПЕЛ: Помогнете на Таня и Петър

Дата: 27.07.2022 13:50
Медия: Новините под лупа

https://tvstz.com/2022/07/27/%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0-%D0%B1%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%81-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%B4%D0%B0/
https://lupa.bg/news/apel-pomognete-na-tanya-i-petar_188977news.html


Възрастната жена с множествена склероза и детето й живеят в потресаваща мизерия и нищета

Жена, болна от множествена склероза, и синът й Петър се нуждаят от спешна помощ, за да не живеят в крайна
мизерия. Фондация "Майко Мила" набира средства за Таня с 95% инвалидност и 17-годишния Петър от столичния
кв. "Люлин".

"Двамата живеят в апартамент в Люлин, който има нужда от спешен ремонт, защото... ами защото просто така не
се живее. Таня има нужда и от рехабилитация, подходящи санитарни материали, легло, матрак и консумативи за
хора в нейното състояние.

Фондация Майко Мила отвори специална дарителска сметка за Таня и Петър, в която се събират пари само за
нуждите на семейството. Всеки внесен лев ще бъде отчетен след приключване на кампанията, каквато е
практиката на фондацията за всички останали каузи, с които се заема.

Ето и дарителската сметка:
IBAN BG57FINV91501217589272
Титуляр Фондация Майко Мила

Благодарим на всички, които ще се включат в кампанията, като дарят или споделят историята на Таня и Петър, за
да стигне до повече хора и да се съберат по-бързо необходимите средства", пишат от благотворителната
организация.

ЗАСТЪПНИЧЕСТВО И ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО

Това става ясно от отчета на дейността на Съвета за развитие на гражданското общество

След повече от 12 години дебати и планиране, през март 2022 новото правителство конституира Съвета за
развитие на гражданското общество. 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.

"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 Съвета за развитие на гражданското общество 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(СРГО) 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;
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

Заглавие: Прозрачно финансиране и закон за доброволчеството са сред приоритетите на гражданския сектор

Дата: 22.07.2022 10:01
Медия: Български център за нестопанско право

http://bcnl.org/news/prozrachno-finansirane-i-zakon-za-dobrovolchestvoto-sa-sred-prioritetite-na-grazhdanskiya-sektor.html


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.

ЗА СРГО

Тук можете да се запознаете с организациите- членове на СРГО.

А тук ще откриете подробна информация за заседанията.

Харесайте страницата на Съвета и във Facebook за допълнителна актуална информация относно заседанията,
гласуванията, предложенията и решенията, които засягат гражданското общество у нас.

Прозрачно финансиране и закон за доброволчеството са сред приоритетите на гражданския сектор. Това става
ясно от отчета на дейността на Съвета за развитие на гражданското общество (СРГО), съобщиха от пресслужбата
на Министерския съвет.

След повече от 12 години дебати и планиране, през март т.г. новото правителство конституира СРГО. Начело
застана вицепремиерът по ефективното управление в оставка Калина Константинова.

Още на 1 март се състоя и първото извънредно заседание на съвета, на което членовете вземат първото важно
решение: веднага да бъде създаден механизъм за ежеседмична координация между Министерския съвет (МС) и
институции, и граждански организации, които активно подпомагат украинските бежанци в България. Над 50
организации регулярно се включваха в тези срещи, се казва в съобщението.

"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 Калина Константинова.

Само за четири месеца, в изключително сложна и провокативна политическа, социална и икономическа среда,
СРГО успява да: Изработи и приеме механизъм за широки консултации и взаимодействие с други граждански
организации, които да служат за пример на другите държавни институции; Приеме плътна и интензивна програма
за работа до края на годината, 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 ukraine.gov.bg; Аргументира създаването на специална работна група с
Министерството на финансите и други ангажирани институции за създаване на механизъм за финансиране на
граждански организации, допълват от пресслужбата на МС.

"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
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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 представител на гражданския сектор.

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

/РИ/

"Грижа за истината – срещу фалшивите новини и антиромската дезинформация" е най-новото издание на
"Фондация С.Е.Г.А. – Старт за ефективни граждански алтернативи". Кои са най-явните и нелицеприятни
проявления на антиромските нагласи и тенденции в българското общество – медийните дискурси, които разчитат
на дезинформация и фалшиви новини при представянето на ромските общности и отразяването на събития,
свързани с тях.

Най-разпространените враждебни антиромски наративи в България, идентифицирани в рамките на качественото
изследване, са: "Ромите са престъпници и заслужават строги наказания", "Ромите заслужават да бъдат изключени
от обществото, тъй като не могат да се вместят в социалните норми на обществената порядъчност", "Ромите са
морално негодни да са български граждани", "Ромите са лоши и от това страдат българите", "Интеграцията на
ромите в България е невъзможна".

Как латентната употреба на негативни стереотипни образи и митове, които възпроизвеждат антиромски нагласи,
утвърждават тяхната нормалност?

Използват ли медиите негативния образ на ромите и как това има опасност да се превърне в норма за
враждебността към етническите малцинства? Как и "сериозните", и "развлекателните" комуникационни канали
допринасят за цялостната картина на медийна враждебност към ромите и ромските общности в България?

Разговор в "Мрежата с Румян Сечков от Института за исторически изследвания към БАН и един от авторите на
изданието "Грижа за истината".

Целия разговор можете да чуете в звуковия файл.

Снимка – Фондация С.Е.Г.А.

Включете се в кампанията на Коалиция РавниБГ, инициирана от представените в СРГО членове на обединението
- Български център за нестопанско право, Български фонд за жените, Асоциация на европейските журналисти,
сдружение Еквилибриум и в партньорство с фондация Impact Drive, сдружение ПРО ЕВРОПЕЙСКА МРЕЖА,
BlueLink - Гражданска мрежа.

ПОПЪЛНЕТЕ АНКЕТАТА!

Съветът за развитие на гражданското общество (СРГО) бе законово установен през 2016 г. Оттогава минаха
повече от 6 години, смениха се немалко правителства, проведоха се десетки разговори, дадоха се обещания, а
междувременно средата за съществуването и развитието на гражданските организации у нас започна все повече
да се свива и да става неблагоприятна.

Но ето, че тази пролет нещо се раздвижи. В началото на месец март 2022 г. Съветът бе свикан за първи път - две
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години след проведените избори за негови членове. Поставихме началото на един труден, но дългоочакван процес
– превръщането на тази отворена врата в открита възможност за граждански контрол спрямо решенията, които
управляващите взимат относно гражданското общество.

Но кораб без навигация ще се изгуби, ще попадне в буря и ще потъне.

Ето защо е крайно необходимо ние като активни организации заедно да определим посоката, а именно кои са
приоритетите пред държавата за гарантиране на благоприятна среда за развитие на гражданските организации в
България. Защото ако не ние, кой? Ако не сега, кога? Участвайте, за да определите посоката на вашата дейност.
Толкова е важно. Нека заедно бъдем стражи на СРГО – ние го извоювахме, за нас е и от нас зависи да го
задвижим така, че да бъде:

- мощен инструмент за резултатно гражданско участие
- платформа за комуникация между гражданското общество и властта

- и място за утвърждаване и защита на гражданското пространство – нашето пространство.

Ето защо ние от Български център за нестопанско право заедно с нашите съмишленици от Коалиция РавниБГ и
представените в СРГО членове на обединението - Български фонд за жените, Асоциация на европейските
журналисти и сдружение Еквилибриум, в партньорство с фондация Impact Drive, сдружение ПРО ЕВРОПЕЙСКА
МРЕЖА, BlueLink - Гражданска мрежа, каним вас – ангажираните граждански организации да се включите в
кампанията за определяне на приоритетите пред държавата за гарантиране на благоприятна среда за развитие
на ГО в България.

КАК?

Включете се, като дадете своя вот за приоритетите за развитие на средата. Споделете това, което знаете най-
добре – какви са трудностите, с които се сблъсква вашата организация, какво трябва да направи държавата, за да
ви подкрепи и кои са приоритетните области в сектора, за които имате наблюдения, че държавата спешно трябва
да се намеси.

Вашето участие е ключът към това СРГО да постави на дневен ред автентичните проблеми на вашите организации
- проблемите, които са ви до болка познати и с които се сблъсквате всеки ден, както и ще допринесе за
изготвянето на Стратегията за подкрепа на развитието на гражданските организации. Сега е времето, в което
трябва да сме единни, и и само така ще ни чуят. Защото, когато сме много и говорим в един глас, той трудно може
да бъде заглушен. Да действаме!

Включете се - гласувайте, споделете и станете посланик на тези наши общи усилия. Разкажете за инициативата на
вашите колеги от сектора и на колеги във вашето населено място и помнете, че само и единствено когато сме
заедно, ще постигнем необходимата промяна.

Научете повече на www.ngo.vote

Фондация "Карин дом" проведе кръгла маса: "Адресиране на препоръки за промяна на политики за приобщаващо
образование", на която бяха отправени конкретни предложения и препоръки в подкрепа на децата със специални
нужди и тяхното образование.

В дискусията се включиха представители на: МТСП (Министерство на труда и социалната политика),
РЦПППО-София (Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование), ЦСОП "Едуард
Сеген"-София (Център за специална образователна подкрепа "Едуард Сеген"), представител на Нов
български университет и консултант по РДИ (Ранна детска интервенция) на УНИЦЕФ, асоциация
"Родители", Национална мрежа за децата, Софийски университет, фонд "Активни граждани", детска градина
"Иглика", гр. Варна, родители на деца със специални нужди.

Участниците във форума се обявиха за спешна нужда от сериозни реформи, по-задълбочени анализи на
настоящата ситуация и предприемане на конкретни стъпки и промени.

Най-важните проблеми са:

• няма задължителен ранен скрининг, който да се извършва до 12-18 месечна възраст на детето за навременно
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откриване на физически и психо-социални проблеми в развитието;

• липса на единен регистър на децата с увреждания и хронични състояния;

• липсва интегриран подход и добра комуникация между специалистите от трите сектора – здравен, социален и
образователен;

• нужда от реформа в образователната система и адаптиране на учебния материал и програми, за да бъдат
подходящи за ученици със специални образователни потребности;

• липса на квалифицирани кадри в училища и детски градини за работа с деца със специални образователни
потребности.

В момента се работи по национална програма, за да има единен регистър за деца, получаващи допълнителна
подкрепа в развитието, което е обнадеждаваща стъпка, но все още не са стартирали съществени и устойчиви
промени.

Фондация "Карин дом" адресира до МОН, МЗ и МТСП препоръки за подобряване на условията, средата и
разбиранията за ролята на приобщаващото образование в България. Те включват:

• Въвеждане на единна национална информационна система, включваща и Регистър за деца с увреждания и
хронични заболявания, за наблюдение на целия период на развитие на детето (0-18 години) и семейството. В
момента липсват единна информационна система и регистър за деца с увреждания, която да събира
информация, която да се ползва от всички специалисти, участващи в процеса на включващото образование. Това
ще даде възможност да се разработят стратегии за цялостното менажиране във времето на живота и обучението
на дете със специални нужди.

• Изготвяне на "Пътна карта" за пътя на детето и семейството му – от раждането до завършване на образованието
с възможности за скрининг на няколко етапа в ранна детска възраст, ранна диагностика, оценка на развитието,
здраве, обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие, осигуряване на пълно социално включване на
основата на правата на децата и хората с увреждания. Необходимо е въвеждането на холистичен подход към
детето, съобразен с различните умения на децата и подготвящ реализацията им като възрастни. Предимството на
този подход е, че не е фокусиран само върху умственото развитие, но и върху психо-социалното и емоционалното
развитие на децата. В процеса на диагностициране липсва структурирана информация за пътя, който трябва да
изминат родителите на деца със затруднения в развитието или с увреждания. Сега семействата не знаят към кого
да се обърнат, търсят различни специалисти и получават разнородна информация, а това отнема време и усилия
и забавя получаването на подкрепа в ранна възраст.

• Намаляване броя на децата в групите и класовете до 20 деца, а когато има деца със специални образователни
потребности (СОП) общият брой да се намали до 15. Настоящата практика от 30-35 деца в група и клас, затруднява
образователния процес и включващото образование. Понастоящем в предучилищното образование е трудно да се
обхванат толкова много деца от един учител и един помощник възпитател, а осигуряването на индивидуално
внимание на всяко дете е невъзможно. Предвиденото в законодателството намаляване на групите и класовете в
случаите на дете със СОП много рядко се използва като възможност.

• Осигуряване на асистенти и специалисти, оказващи специализирана подкрепа на децата и учениците. Нужни са
повече ресурсни учители в системата на образованието за задоволяване на нуждите на всички деца със СОП,
както и достатъчно социални и лични асистенти в подкрепа на децата в детска градина и училище.

• Ревизиране на учебните планове и програми, по които се обучават деца със СОП. Ресурсните учители и
педагозите да имат свободата да избират подходящи методи и подходи при включването на децата със СОП и да
могат при необходимост да адаптират учебното съдържание. На този етап практиката и обратната връзка от
родители и учители показва, че учебното съдържание не е съобразено с възможностите на децата и не е добре
разработено като поредица от стъпки. Плановете за подкрепа на децата със специални образователни
потребности да бъдат базирани на функционална оценка на знанията и уменията.

• Подобряване на достъпността до детски градини и училища на деца със специални нужди, както и на деца от
различни етнически групи, деца-бежанци, деца от уязвими социални групи, живеещи в бедност, деца, живеещи в
отдалечени райони и деца с риск от отпадане от образователната система. Много родители споделят, че срещат
трудности при записване на деца със СОП в детско заведение и училище. За децата от отдалечените райони
достъпът до образование е органичен. Липсват или са недостатъчни специалистите, услугите и подкрепата за
деца, живеещи в малки населени места, отдалечени от областните градове. Трябва да се осигурят допълнителна
подкрепа и терапевтични услуги за деца от отдалечени райони и малки градове, за да не се налага да пътуват
дълги разстояния за получаването на необходимите им услуги. Тази подкрепа може да се осигурява чрез мобилни
услуги. В момента само Регионалните центрове предоставят допълнителна подкрепа за личностно развитие.

• Въвеждане на семейно ориентиран подход в образователната, социалната и здравната система, както и
политика, насочена към стимулиране и осигуряване на реализация на родителите на пазара на труда.

• Актуализиране на алгоритъм на взаимодействие между институциите в системата на предучилищното и
училищното образование, дирекциите "Социално подпомагане" и доставчиците на социални услуги по отношение



на подкрепа за личностното развитие на децата и учениците. Необходимо е ревизирането на съществуващия
алгоритъм на взаимодействие между институциите в системата на предучилищното и училищното образование и
дирекциите "Социално подпомагане" по отношение на подкрепа за личностното развитие на децата за ефективно
сътрудничество между всички институции. Така ще се осигури приемственост между институциите при прехода на
всяко дете от едно място на друго. Нужна е постоянна подкрепа за всяко дете през целия му период на развитие.
Това може да стане и чрез общ закон за детето, който да регулира и координира работата на социалното,
здравното и социалното министерство в процеса на включващото образование. Могат да се създадат
координиращи звена на регионално ниво, които да координират дейността на здравните, социалните и
образователните структури във връзка с диагностиката, информирането и насочването на децата със специални
нужди към подходящите за тях здравни, социални и образователни услуги. Това може да бъде система, която
включва регионални диагностични центрове с медицински специалисти (психиатри, невролози, ортопеди и др.)
заедно с психолози, логопеди, специални учители, физиотерапевти, ерготерапевти, социални работници.

• Повишаване на знанията и уменията на всички учители в общообразователните детски градини и училища, за да
могат да работят с деца и ученици със специални образователни потребности.

• Подобряване на ефективността на екипната работа в рамките на ЕПЛР (Екип за подкрепа на личностното
развитие на детето). Това би ускорило изготвянето на оценката на възможностите и потребностите на детето и то
ще получи навременна подкрепа.

• Периодично актуализиране на финансовото обезпечаване в образователната система, определено от единния
разходен стандарт, който да покрива всички нужди от приобщаващо образование. Наложително е търсенето на
допълнителни източници на финансиране. Липсват помощни средства и оборудване в класните стаи, в които се
обучават деца със специфични нужди или затруднения.

• Да се разработят за преподаване в българската образователна система ключовите компетенции: езикова
грамотност; комуникативна компетентност; математическа компетентност и компетентност в областта на
природните науки, технологиите и инженерството; дигитална компетентност; лична компетентност, социална
компетентност и компетентности за учене; гражданска компетентност; предприемаческа компетентност;
компетентност за културно съзнание и изразяване. Българското образование е с фокус познавателното развитие и
досега заложените компетенции не са постижими за голяма част от децата със СОП.

• Осигуряване на програми за отдих и почивка на децата със специални нужди и техните семейства в подходящи
почивни бази с достъпна среда.

На 22 юли на Грета Ганчева, директор на дирекция "Приобщаващо образование" в МОН, експерти от фондация
"Карин дом", фондация "Живот със Синдром на Даун" и родители на деца със специални нужди връчиха следните
предложения за промени в приобщаващото образование:

1. Адаптиране на учебните помагала за деца със специални образователни потребности.
Предложението е да се изисква от кандидатстващите за издаване на учебници да предлагат и адаптирани
помагала за деца със специални потребности.

2. Необходимост от помощник на учителя, който не е педагог, за всяко дете със специални образователни
потребности.
В момента директорът е задължен да назначи помощник, ако в класа има 3 деца със специални потребности.
Съществуващата наредба да се промени и помощникът на учителя да бъде с детето през целия ден дори, в класа
да има и само 1 дете със специални образователни потребности.

3. Намаляване на броя на децата, с които работи 1 ресурсен учител.
В момента според наредбата един ресурсен учител трябва да работи с до 12 деца, 25 астрономически часа
седмично. Масово в цяла България ресурсните учители работят с повече от 12 деца, понякога и с двойно повече.

4. Учителите да бъдат мотивирани финансово и подкрепяни морално, когато работят с деца със специални
образователни потребности, тъй като от тях зависи ефективното приобщаване и напредъка на детето.

5. Необходимост от подготвени кадри – чрез университетите и специализирани образователни програми и
практики.

6. Ефективно доброволчество – достъп на доброволци в училище, за да подкрепят децата със специални
образователни потребности и да помагат на учителите.

Фондация "Карин дом" е гражданска организация с нов подход към децата със специални нужди и техните
семейства чрез терапия и социални услуги. През 1996 г. първите деца постъпват в центъра, а част от родителите
по-късно създават първите родителски организации във Варна. Дългогодишният опит на "Карин дом" е в областта
на терапията и рехабилитацията, ранна детска интервенция и интеграция на деца със специални нужди. В
подкрепа на приобщаващото образование, "Карин дом" провежда специализирани обучения за специалисти,
родители и организации в сферата на работа с деца, работи по промени в политиките за деца, за промяна на
нагласите и приобщаващите практики за децата със специални нужди у нас, както и за промяна в
институционалната грижа за изоставените деца.



Националният съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси към Министерския съвет
(НССЕИВ) е поискал и е получил отчети от всички ресорни министерства за дейностите им по Националната
стратегия на Република България за равенство, приобщаване и участие на ромите (2021-2030) и Националния
план за действие за периода 2022-2023 г. Това стана известно от думите на Красимира Величкова, съветник на
вицепремиера в оставка Калина Константинова, по време на днешното заседание на парламентарната комисия
по правата на човека, вероизповеданията и жалбите на гражданите. 
По думите ѝ отчетите са поискани само преди три седмици и са публикувани в портала за обществени консултации
на Министерския съвет.
Величкова обясни, че в Националния план за действие до 2023 г. са включени над 101 мерки. Две теми бяха
приоритет: проблемът с липса на лични документи - над 242 хил. души в България нямат лични документи, те са
извън системата, не могат да работят, както и грижата за майчино здраве за неосигурените жени, коментира тя. 
Росица Иванова, секретар на НССЕИВ и ръководител Национална контактна точка по изпълнение на
Националната ромска стратегия, изтъкна, че Националната стратегия на Република България за равенство,
приобщаване и участие на ромите (2021-2030) залага на равноправието, равнопоставеността и участието на
ромите в обществения живот. Тя припомни, че през 2012 г. Европейската комисия (ЕК) поиска всички държави
членки да изградят стратегическа рамка за интегриране на ромите в обществото, с основни приоритети
образование , здравеопазване, заетост и жилищна политика. 
Стратегията е рамков документ, който задава насоките за изпълнение на политиките за социално-икономическо
приобщаване и участие на ромите. Документът отчита научените уроци и надгражда постигнатото в периода на
изпълнение на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012-2020) и
допринася за постигане на целите на Националната програма за развитие "България 2030", като акцентът е
насочен основно към реализирането на целите за ускорено икономическо развитие и намаляване на
неравенствата. Стратегията се вписва в контекста на развитието на европейските интеграционни и приобщаващи
политики, като отчита и насоките, дадени в Съобщението на Европейската комисия до Европейския Парламент и
Съвета от 7 октомври 2020 "Съюз на равенството: Стратегическа рамка на Европейския съюз (ЕС) за ромите за
равенство, приобщаване и участие".
За постигане на дългосрочната цел за осигуряване на ефективно равенство и намаляване на различията между
ромите и останалата част на населението, в стратегията, към досегашните ключови области - образование,
заетост, здравеопазване, жилищни условия, култура, върховенство на закона и антидискриминация, се добавят три
взаимно подсилващи се хоризонтални цели - равенство, приобщаване, участие. Има и раздел, посветен на
овластяването и равните възможности на ромската жена. 

Заглавие: Националният съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси е поискал отчети
за дейностите по националната стратегия и плана за интеграция на ромите
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