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ЧЛЕНОВЕ НА БДФ

Програмата на Фондация "BCause" успява да се докаже като една от най-устойчивите програми за социална
ангажираност в България. Деца ще пътешестват на крилете на вълшебни народни приказки от четирите края на
света в 20 образователно-приключенски академии. За втора поредна година партньор за безплатните
медицински прегледи за възрастни хора е Българска болнична асоциация.

Осмото издание на "Забавно лято, грижовна есен" стартира с

20 образователно-приключенски академии за 500 деца

в 18 населени места в страната. В програмата освен детските академии са включени и дейности, насочени към
възрастни хора чрез здравна грижа, към стартиращия местен бизнес чрез Академия за местни предприемачи и
към учители чрез обучения по методи на неформалното образование. Програмата се провежда в пет региона на
България, където тютюнопроизводството е традиционен поминък. Това са областите Благоевград, Кърджали,
Силистра, Хасково и Шумен. Програмата се осъществява от 2015 г. вече поредна година от Фондация "BCause: в
помощ на благотворителността", съвместно с "Народно читалище Бъдеще сега" и Българска болнична асоциация и
се финансира от "Филип Морис България" като част от програмите на компанията за социална ангажираност.

През следващия месец предстоят 20 образователно-приключенски 5-дневни академии за деца от 1. до 7. клас.
Новото тази година е, че децата

ще пътешестват на крилете на вълшебни народни приказки

от четирите края на света. В програмата на академиите се преплитат активности за работа в екип, научни
експерименти и упражнения за развиване на знанията, въображението и светоусещането. Всяка академия ще
завършва с представяне на собствена интерпретация на децата пред родителите и приятелите им. Пълната с
преживявания и емоции програма и тази година предлага на децата всичко необходимо, за да се отделят от
екраните на телефоните си и да имат изпълнени с приключения дни.

Тази година ще се проведе и шестата поредна Академия за учители, която ще включва общо 20 участници. Учители
в начален курс ще бъдат обучени в програмата "Учи с любов", която акцентира върху това как се преподава
ускорено ограмотяване за деца-билингви в 1. клас с цел учителите да въведат методиката в предстоящата учебна
година. За първи път сугестопедичната програма "Учим с любов" ще бъде приложена през цялата учебна година с
първокласниците в 2 паралелки в училището в Абланица и една паралелка в Странджево. Програмата включва
целия материал за първи клас чрез

ускорено ограмотяване и проектно-базирано учене,
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и е съобразена с държавните образователни изисквания. През учебната година ще има индивидуално менторство
за учителите за подкрепа при въвеждане на новите образователни методи. Партньор в провеждането на детските
и учителските академии е Народно читалище "Бъдеще сега".

Традиционните медицински прегледи за възрастните хора, които са част от програмата от самото <210> начало,
ще се проведат в 26 населени места. Екипи от лекари - специалисти по кардиология, гастроентерология,
ортопедия, урология, неврология, пулмология или ендокринология, ще проведат прегледи по места според
заявените нужди. Прегледите ще се осъществят в партньорство с Българска болнична асоциация.

Продължава и Академията за местни предприемачи, насочена към инициативни хора със смислени за местните
общности бизнес идеи. След одобрение на първоначалните идеи и съответно обучение екипите с най-добрите
бизнес планове ще се състезават за безвъзмезден награден фонд, който ще им даде възможност за започване
или развитие на бизнеса им.

От старта на програмата "Забавно лято, грижовна есен" през 2015 г. тя обхваща 26 малки населени места в 11
общини от 5 тютюнопроизводителни региона. Над 3250 деца между 7 и 14 г. и 117 учители се включиха в
академиите. Проведени са повече от 7800 медицински прегледа на възрастни хора, а над 300 екипа млади
предприемачи получиха обучение и подкрепа за своите бизнес идеи. Досега в програмата са инвестирани общо
около 1,3 милиона лева.

Фотография: Вихрен Георгиев/People of Sofia

През всички свои отминали издания - "Жена на годината" на GRAZIA е подчинявала конкурса на тема… Тема,
която жужи в съзнанието ни поради актуалността и проблематичността си. От повече мисъл за природата,
подкрепа за българското училище и новото начало в живота на всеки от нас до грижата за вътрешния ни мир,
който е онзи невидим гръбнак на съществуването ни. Тази година обаче… GRAZIA умишлено отмества фокуса от
специално подбраната тема, за да посвети 18-ото си издание на кауза. Кауза, която има нужда от ежедневната ни
директна и индиректна подкрепа, от повече внимание и активни действия. Домашното насилие, което има
различни проявления, но от което страдаме като общество всички ние. По темата поговорихме с Надежда
Дерменджиева от Български фонд за жените, за да отбележим стартиралото помежду ни сътрудничество, в което
едно от най-четените списания за дамите в България ще се опитва все по-често да ви среща с хората, ангажирани
в борбата срещу този ужасяващ социален феномен.

Равни права за жените и отстояването им са в основата на дейността ви, какво не знаят или бъркат хората, когато
чуят за Български фонд за жените?

Хората най-често бъркат, че говорейки и работейки за правата на момичетата и жените, ние променяме и
подобряваме само техните животи. Не, в общество, в което жените живеят добре, всички живеят по-добре. Иначе,
буквално всеки ден и всеки час си говоря с различни хора по темата и съм много щастлива, че никой не е
безразличен, въпреки че битуват страшно много стереотипи и закърнели схващания и за двата пола. Например,
онзи ден водих няколкочасов разговор с майстора, който дойде вкъщи до оправи един теч. Стигна се до темата
какво работя и последваха редовните въпроси като от "онези феминистки" ли съм, свързани ли сме с
Истанбулската конвенция и "джендърите", кой ни финансира. Вече си имам почти редовна реч или направо
лекция, която изнасям (Смее се.), и накрая се съгласихме, че всеки заслужава да живее добре, независимо от
какъв пол е. Но дори една такава банална случка от ежедневието илюстрира как пътуват предубежденията и
фалшивите новини, гарнирани с личните фантазии на хората, дори и без да правим подробен медиен анализ на
отношението към теми като правата на жените и домашното насилие в България.

Гордея се, че през годините БФЖ се утвърди като една от водещите организации по темите за правата на
момичетата и жените и равнопоставеността между половете. Мечтата ни още в началото беше да се наложим като
"институцията, отговаряща за правата на жените". Работим здраво и буквално денонощно, за да постигнем това, в
което вярваме. А то е по-добра и приемаща среда и по-добър и достоен живот за по-уязвимите в обществото ни.

Изцяло или предимно от дами се състои екипът ви? Какви качества е важно да притежава една личност, за да
бъде част от структура като вашата?

Екипът ни е изцяло женски и съм безкрайно щастлива, че Български фонд за жените като работно място винаги
привлича и събира невероятни характери и вдъхновяващи личности, отдадени на каузата. В момента сме точно 10
борбени и сплотени феминистки, силни и смели, готови планини да местим, но да променим нещата в България
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към по-добро. За различните позиции са необходими различни качества, разбира се, но това, което виждам в
нашия екип, е много хъс, самоинициативност, лидерство, поемане на отговорност, интегритет. Работата ни е
изключително интересна, но и напрегната, емоционална и е много важно да умеем да не приемаме нещата лично
и да се забавляваме. Когато визията на организацията ти е да работиш за справедлив и равнопоставен свят, в
който гласовете на жените и момичетата са чути, а изборите им са зачетени, тежестта на тази огромна мечта не е
малка и да умееш да танцуваш докато участваш в революцията, е ключово!

Фотография: Емил Методиев

Как започва, протича и кога приключва един работен ден за организацията ви?

Когато работиш за кауза, работният ти ден никога не приключва. Знам, че за някого може да прозвучи ужасно, но
аз не мога да си представя да работя нищо друго! Дните ни рядко си приличат един с друг. От това да споря с
майстори, до това да изнасям феминистки лекции на съседки, и да давам телефони на кризисни центрове на
момичета, с които току-що съм се запознала, всяка малка дейност, всеки жест, всяко усилие си струва. Както казах,
работата ни е изключително динамична, постоянно се появяват нови предизвикателства, но и постоянно ни
хрумват идеи, които искаме да осъществим, непрекъснато се впускаме в нови партньорства и всякакви
приключения без страх. Общо взето, времето никога не ни стига за целия ентусиазъм и идеи, които имаме, но пък
животът е пред нас.

Едно от нещата, което най-много харесваме в работата си, е, че сме от полза на други организации, наши
съмишленици. БФЖ не е типично НПО, което работи предимно по проекти. Нашата мисия като Фонд е да
предоставяме финансова подкрепа и да градим капацитета на организации, неформални колективи и активисти в
страната, които работят на терен по теми, свързани с правата на момичетата и жените – от образование,
общностно организиране, психично здраве, изкуство, превенция на домашно насилие до екология, климат и чист
въздух. Така работим за дългосрочна социална промяна и за развитие на женското движение в България.

Например, в момента за трета поредна година имаме отворен конкурс, с който предоставяме цялостна
административна подкрепа на организации, която те могат да използват напълно гъвкаво - от покриване на наеми
за офис до наемане на хора, закупуване на оборудване и т.н. Такъв тип административна подкрепа, която в нашия
свят се нарича core support, е изключително важна за гражданския сектор и организациите, за да може те
спокойно, дългосрочно и стратегически да работят по осъществяването на големите си цели.

Друго начинание, в което се впускаме и то за втори път, е новото издание на Фонда за артистични проекти на жени,
за който в момента набираме средства от корпоративни и частни дарители. Неговата цел е да изведе на преден
план проблема за репрезентацията на жените в света на изкуството и неравномерния им достъп до финансови
ресурси. Предстои на журито да избере художничките, които ще участват в изложба в София през 2023 г., надяваме
се да публикуваме каталог, и да организираме събитие, на което да обсъдим трудностите пред жените в
изкуството.

Кои са най-честите пречки, които срещате и как ги преодолявате?

Има две огромни пречки пред нашата работа - едната е културна, другата политическа. Мисля, че все още сме
доста затворено общество, което плахо се отваря към света, към различието и разнообразието, но в което все още
битуват закостенели разбирания за ролите на мъжете и жените, а предразсъдъците, с които сме пълни, ни пречат
да общуваме пълноценно. Тази пречка преодоляваме с различни кампании, свързани с правата и с овластяването
на жените, както и с много работа с младите момичета. Една от любимите ни инициативи е нашият Feminist Boot
Camp, който събира момичета на възраст от 18 до 35 години от цялата страна - за няколко дни експерти ги
обучават по теми като човешки права, преодоляване на дискриминацията, история на женското движение. Няма
нищо по-приятно от това, да виждаш колко отворени към света, новото, бъдещето и идеите са част от младите
хора.

Другата голяма пречка е липсата на разбиране на темата за равнопоставеността на половете и на каквато и да е
политическа воля за промяна. Една от големите ни каузи е борбата с домашното насилие и приемане на промени
в Закона за защита от домашно насилие, които да гарантират по-добра работа по превенция на насилието и по-
качествена и ефективна защита на максимално широк кръг от лица, които могат да пострадат. Но тази тема никога
не е приоритет на никое правителство, няма чуваемост, няма диалог. И до ден днешен, въпреки толкова години
работа по темата, не разбирам как може спасяването на човешки животи да не е приоритет, на които и да е
управляващи? Но продължаваме да се борим - участваме в различни работни групи, обществени обсъждания,
пишем становища, с наши партньори организираме шествия и протести (ежегодното Шествие за правата на
жените на 8 март в София и Протест срещу насилието над жени на 25 ноември), образоваме обществото по
темата, подкрепяме организациите и кризисните центрове. Но искам да се обърна към вашите читател(к)и и да им
кажа, че ние сами не можем да се справим. Трябва натиск, трябва критична маса хора! Идвайте на шествията и
протестите или организирайте такива във вашия град! Няма по-голяма лъжа от това, че нищо не зависи от нас.

Насилието над жени, което GRAZIA прегръща като кауза в тазгодишното издание на WOTY '22, приема различни
форми, но кои все пак са най-често застъпените в обществото ни по ваше наблюдение? По какви кампании,
свързани с тях, работите в момента?

За съжаление, наблюдавам агресия, насилие и сексизъм ежедневно - и на макро, и на микро ниво. От това да



подценяваме малките момиченца до това непременно да приемем, че някой некадърен шофьор на пътя е жена
(нищо, че всички налични данни и изследвания по темата, доказват, че жените сме много по-внимателни
шофьори), до това мъже да пребиват жените си, а обществото ни да се подиграва на външния вид на някоя жена в
политиката. Мисля, че все още живеем в твърде патриархална среда, но нещата бавно се променят.

Самите ние, от създаването си през 2004 г., работим за систематична и по-ефективна борба с всички форми на
домашното насилие и насилието, основано на пола. Както казах, правим това чрез информационни кампании,
които провеждаме всяка година, разговори на политическо ниво, участие в работни групи, писане на становища и
позиции, организиране и участие в шествия и протести и, разбира се, чрез предоставяне на финансова подкрепа и
изграждане на капацитета на организации, работещи директно с пострадалите от насилие.

От години подкрепяме и работим с повече от 150 организации, колективи и активисти от цялата страна и за нас
това е повод за гордост! В това число включваме и кризисните и консултативни центрове, на които дължим
огромна благодарност и признателност, че денонощно подкрепят жените и децата, пострадали от домашно
насилие.

Имаме и едно много важно послание, което искаме да отправим към обществото и институциите и то е, че
домашното насилие и насилието, основано на пола, са проблеми, които засягат цялото ни общество. Те не са
нещо лично, което се случва в семейството и остава заключено там. Те не са и някакъв "женски проблем".
Напротив, всяка трета жена в света и в България (по данни на СЗО и Европейската агенция за правата на човека)
страда от този проблем, но това означава, че вероятно и всеки трети или четвърти мъж е насилник. Ако искаме да
живеем в общество без агресия, трябва да изкореним домашното насилие. С образование от най-ранна детска
възраст, с превенция, с по-тежки наказания за насилниците.

Има и едно измерение на трагедията, което малко хора осъзнават: изследвания показват, че насилието, основано
на пола и насилието в интимна връзка, насочено към жени, струват на България съответно над 4,5 и 2,3 милиарда
евро годишно (за разноски по дела, отсъствия от работа и т.н.).

И за да се върна на кампаниите – каня читателите ви да разгледат сайта на една от дългогодишните ни кампании,
с която много се гордеем - "Заблуди в любовта", където могат да открият полезна информация за първите
признаци за насилие в една връзка, ресурси за помощ и нужните стъпки, за да получат подкрепа. А на всяка жена,
която е в подобна ситуация, искаме да кажем – Не си сама! Има кой да те чуе. Търсете помощ. Не трябва да
спираме да говорим по темата.
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Много ли са организациите, ангажирани с темата в страната и как успявате да подкрепите повечето от тях?

През последните години за домашното насилие като явление се говори все повече – и от медии, и от политици, и
от експерти и не на последно място – от жените, преживели насилие. Смятам, че това е положителна промяна,
защото за да бъде решен даден проблем, първо трябва да признаем, че го има, а не да се срамуваме или неловко
да отвръщаме глава на другата страна, когато станем свидетели на насилие.

Впрочем, българската държава в момента до голяма степен прави точно това. Пример е липсата на официална
статистика, която държавата да събира – институциите не разполагат с единна статистика за случаите на домашно
насилие и насилието, основано на пола. Няма официален регистър, няма унифицирани указания как да се
събират данни. Ние имаме информация за броя убийства на година, която събираме от медийни публикации, но
картината, за жалост, вероятно е още по-страшна, тъй като предполагаме, че половината случаи изобщо не стигат
до медиите. Разбира се, няма нито официална информация, нито регистър на организациите, кризисните и
консултативните центрове в страната.

Според собствените ни данни, които в никакъв случай не са изчерпателни, организациите, борещи се с домашното
насилие в България, са под 20. В София, например, кризисният център на фондация "Асоциация Анимус" е с 8
места - за двумилионната ни столица! А по европейски стандарти, би трябвало да имаме поне по един кризисен
център с минимум 10 места във всеки областен град - за България, това означава 28 такива центъра. За
съжаление, няма толкова, въпреки всевъзможни обещания на всякакви политически партии, които уж се
ангажират с проблема. Често се налага пострадали от Монтана, например, да пътуват до София, защото само тук
има места. Или до Варна. Просто до най-близкия център, в който в момента има места. Представете си, това са
обикновено хора, бягащи от дома си, без никакви пари.

Как успяваме да ги подкрепим? Български фонд за жените от години работи за развитие на филантропията за
женски права в страната - тоест, обществото да подкрепя каузи и организации, които могат да постигнат социална
програма. Разчитаме много на индивидуални дарители и на бизнеса. Около 8 март и 25 ноември, Международният
ден за борба с насилието над жени, организираме различни дарителски кампании. Работим много и с частни
фондации от чужбина. Но най-вече, опитваме се да градим мост между гражданския сектор и управляващите, за да
може държавата най-после да си влезе в ролята и адекватно да се бори с домашното насилие. И, да, това включва
финансиране и заделен немалък бюджет.

С кои организации работите най-често и какви проекти реализирате заедно?



Български фонд за жените работи с почти всички организации в България, които имат за свои мисия и кауза
борбата за правата на жените и за постигане на равнопоставеност на половете. Това включва и борбата с
насилието над жени.

В края на 2021 г., в рамките на световната инициатива на ООН "16 дни на активизъм срещу насилието, основано на
пола" и в навечерието на 25 ноември – Международен ден за борба с насилието над жени, представихме
документалната книга "Невидимата първа линия". В нея, през истории разказваме за живота и ежедневието на
специалистите, които работят на първа линия в борбата с насилието - в малкото кризисни и консултативни
центрове в България. Това са психолозите, юристите и социални работници, които първи оказват помощ (често
животоспасяваща) на жените и децата, пострадали от домашно насилие.

Въпреки че темата е трудна и болезнена, чрез тези лични истории искахме да дадем надежда, че утрешният ден
може да е по-добър и порочният кръг на насилие може да бъде прекъснат. Разбира се, ако навреме се потърси
професионална помощ. Искахме да поставим и фокус върху добрите герои в историите за домашно насилие, които
често остават скрити, извън светлините на медийните прожектори, но които буквално променят човешки съдби.
Както казах, има кой да ви чуе.

От каква помощ имате главно нужда – финансова, институционална, доброволчески труд? Кои са хората или
компаниите, които ви подкрепят редовно?

Все повече хора ни подкрепят, което е страхотно. Благодарим им от сърце! Срещаме подкрепа и в лицето на
бизнеса, който става все по-чувствителен към социалните каузи.

През изминалата година имахме напредък и в работата с държавата - БФЖ беше избран за член на Съвета за
развитие на гражданското общество. Това е много важно, защото Съветът е консултативен орган към Министерски
съвет и работи за развиването и прилагането на стратегии и политики, подкрепящи гражданското общество. Така
ще се подобри и диалогът между гражданските организации и държавата, който е важно да е основан на доверие
и взаимно разбирателство. Надяваме се усилената ни работа там да продължи независимо как се промени
политическата обстановка в страната, защото е от изключително значение гражданският сектор да има място на
масата за взимане на решения.

Но имаме нужда и от финансова, и от институционална подкрепа. Имаме нужда властимащите и представителите
на институциите да чуват гласа ни и да работим заедно. Гражданският сектор има страшно много експертиза по
различни теми, която остава неизползвана. Имаме нужда и индивидуалните дарители и бизнесът да ни се
доверяват и да инвестират в устойчивостта на Фонда. Ние винаги сме отворени към партньорства за различни
инициативи и идеи, но имаме нужда компаниите да признават и да разчитат на нашите опит и задълбочени
познания за нашата кауза.

Разбира се, много бихме се радвали вашите читатели да подкрепят нашата работа с еднократно или месечно
дарение, за да можем да помагаме на още повече момичета и жени. На www.bgfundforwomen.org разгледайте
различните начини и платформи, по които може да подкрепите нашата кауза.

Какво може да прави ежедневно всеки от нас, за да съдейства директно или индиректно на организацията ви?

Звучи едновременно лесно и трудно: да чете, да се информира, да е активен в своята общност или град, да гласува
осъзнато и да протестира, когато правата му са застрашени или директно нарушени. Каним всеки, който иска да се
запознае с работата ни, да посети нашия сайт и да научи повече за това как подкрепяме движението за социална
справедливост в България. Ние организираме много тематични обучения и събития – включвайте се в тях, добре
сте дошли.

Ще ни срещнете и на всеки един протест срещу насилието срещу жени или на Шествието за правата на жените на 8
март. Елате и изразете своята позиция заедно с нас. Важно е да сме заедно, за да бъде чут гласът на жените в
България, но и да подкрепим онези, които по една или друга причина няма да как да бъдат на площада.

Не на последно място, както вече споменах, ще сме благодарни да ни подкрепите и финансово. Факт е, че това е
акт на дарителство, но това е и дългосрочна възвръщаема инвестиция. Има много начини да правим добри дела и
много от тях не са никак трудни!
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Надежда Дерменджиева е изпълнителен директор на Български фонд за жените - единствената българска
фондация, която подкрепя активисти, колективи и местни граждански организации, работещи за правата на
жените и момичетата, за премахване на всички форми на дискриминация и насилие, и за постигане на реална
равнопоставеност на половете във всички сфери на живота. Надежда е завършила магистратури по "История на
жените и половете" и "Творческо писане" към Софийския университет. Има над 10-годишен опит в гражданския
сектор и е експерт в сферите на равнопоставеността на половете и правата на жените. В свободното си време
пътува и пише - автор е на книгата "Без упойка", както и на множество статии за правата на жените.



Програмата на Фондация "BCause" успява да се докаже като една от най-устойчивите програми за социална
ангажираност в България. Деца ще пътешестват на крилете на вълшебни народни приказки от четирите края на
света в 20 образователно-приключенски академии. За втора поредна година партньор за безплатните
медицински прегледи за възрастни хора е Българска болнична асоциация.
Осмото издание на "Забавно лято, грижовна есен" стартира с
20 образователно-приключенски академии за 500 деца
в 18 населени места в страната. В програмата освен детските академии са включени и дейности, насочени към
възрастни хора чрез здравна грижа, към стартиращия местен бизнес чрез Академия за местни предприемачи и
към учители чрез обучения по методи на неформалното образование. Програмата се провежда в пет региона на
България, където тютюнопроизводството е традиционен поминък. Това са областите Благоевград, Кърджали,
Силистра, Хасково и Шумен. Програмата се осъществява от 2015 г. вече поредна година от Фондация "BCause: в
помощ на благотворителността", съвместно с "Народно читалище Бъдеще сега" и Българска болнична асоциация и
се финансира от "Филип Морис България" като част от програмите на компанията за социална ангажираност.
Започна осмото издание на програмата "Забавно лято, грижовна есен"
През следващия месец предстоят 20 образователно-приключенски 5-дневни академии за деца от 1. до 7. клас.
Новото тази година е, че децата
ще пътешестват на крилете на вълшебни народни приказки
от четирите края на света. В програмата на академиите се преплитат активности за работа в екип, научни
експерименти и упражнения за развиване на знанията, въображението и светоусещането. Всяка академия ще
завършва с представяне на собствена интерпретация на децата пред родителите и приятелите им. Пълната с
преживявания и емоции програма и тази година предлага на децата всичко необходимо, за да се отделят от
екраните на телефоните си и да имат изпълнени с приключения дни.
Тази година ще се проведе и шестата поредна Академия за учители, която ще включва общо 20 участници. Учители
в начален курс ще бъдат обучени в програмата "Учи с любов", която акцентира върху това как се преподава
ускорено ограмотяване за деца-билингви в 1. клас с цел учителите да въведат методиката в предстоящата учебна
година. За първи път сугестопедичната програма "Учим с любов" ще бъде приложена през цялата учебна година с
първокласниците в 2 паралелки в училището в Абланица и една паралелка в Странджево. Програмата включва
целия материал за първи клас чрез
ускорено ограмотяване и проектно-базирано учене,
и е съобразена с държавните образователни изисквания. През учебната година ще има индивидуално менторство
за учителите за подкрепа при въвеждане на новите образователни методи. Партньор в провеждането на детските
и учителските академии е Народно читалище "Бъдеще сега".
Традиционните медицински прегледи за възрастните хора, които са част от програмата от самото начало, ще се
проведат в 26 населени места. Екипи от лекари - специалисти по кардиология, гастроентерология, ортопедия,
урология, неврология, пулмология или ендокринология, ще проведат прегледи по места според заявените нужди.
Прегледите ще се осъществят в партньорство с Българска болнична асоциация.
Продължава и Академията за местни предприемачи, насочена към инициативни хора със смислени за местните
общности бизнес идеи. След одобрение на първоначалните идеи и съответно обучение екипите с най-добрите
бизнес планове ще се състезават за безвъзмезден награден фонд, който ще им даде възможност за започване
или развитие на бизнеса им.
От старта на програмата "Забавно лято, грижовна есен" през 2015 г. тя обхваща 26 малки населени места в 11
общини от 5 тютюнопроизводителни региона. Над 3250 деца между 7 и 14 г. и 117 учители се включиха в
академиите. Проведени са повече от 7800 медицински прегледа на възрастни хора, а над 300 екипа млади
предприемачи получиха обучение и подкрепа за своите бизнес идеи. Досега в програмата са инвестирани общо
около 1,3 милиона лева. 

Хора с деменция в Разград ще имат възможност да се разходят виртуално из богатото културно наследство у нас и
по света. Това ще стане възможно чрез проекта "Културни разходки по света и у нас по стъпките на историческото
наследство", в който участва Домът за пълнолетни лица с деменция в лудогорския град, съобщиха от Общината.

Той се реализира в партньорство с Фондация "Състрадание Алцхаймер България" и с финансовата подкрепа на
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фонд "Нашите родители" на Фондация "BCause" 2022.

През 2021 г. бе осъществен успешно проект за музикотерапия и виртуално посещение на музеи и галерии.

Изпълнението на "Културни разходки по света и у нас по стъпките на историческото наследство" започна с
подготвителни дейности в началото на юни и ще продължи до края на годината. Предвидени са 12 онлайн сесии,
посветени на културния туризъм и посещения на български и световни галерии и музеи. Те ще бъдат проведени по
специално адаптирана програма и методология за хора с деменция и болестта на Алцхаймер от Дома за
пълнолетни лица с деменция от Разград.

Арт терапевтът Мариана Петрова от АРТИЕД и доцент д-р Захарий Дечев от катедра "Икономика и управление на
туристическото обслужване" в Бургаския университет "Проф. д-р Асен Златаров" ще бъдат обучителите, които ще
"отведат" участниците в един по-различен, жизнерадостен свят на изкуство и култура.

Програмата ще даде възможност на 60-те потребители на социални услуги в Дома за пълнолетни лица с деменция
да се разходят виртуално из богатото културно наследство у нас и по света. Целта на всички заложени в проекта
дейности е да допринесат за повишаване на позитивната емоционалност на резидентите, което спомага да се
преодолее депресивното състояние, изолацията и отчуждението, посочват от общинската администрация.

Оттам добавят, че е изключително важна подкрепата на екипа на дома, както и създадените условия за грижи и
живот на тази специфична група възрастни, които те получават и благодарение на приоритетите, залегнали в
стратегиите на Община Разград.

Дейностите по проекта протичат паралелно и в Дома за пълнолетни с деменция в Казанлък. Обитателите и от
двата града ще имат своите "извънкласни" занимания и проектът ще разнообрази цялостната им програма.

През месец септември, който в цял свят е посветен на борбата с болестта на Алцхаймер, потребителите от двата
дома ще пеят на организиран от тях концерт. Ще подредят и изложба със снимки и картини от културно-
историческото наследство на страната.

/ТС/

Възрастни хора от селата Хърсово и Голям извор в община Самуил ще бъдат подкрепени от сдружение "Жанета".
Това съобщи за Радио Шумен Петър Василев от организацията.

В двете населени места над половината от населението е застаряващо, част от хората са и самотно живеещи. На
най-уязвимите жители ще бъдат предоставени хранителни пакети, а доброволци на сдружението ще оказват
помощ при нужда от ремонт на битови електрически уреди в домакинствата.

Дейностите ще започнат на 15 август. Проектът се финансира с 1000 лева от фонд "Нашите родители" на фондация
"BCause".

Със свое писмо от 25 юли 2022 Жан Ив Льо Со, директор на Бюрото за стратегическо планиране на ЮНЕСКО,
потвърждава от името на Генералния директор на организацията, че официалните отношения с Националния
дарителски фонд "13 века България" са подновени със срок до 2027 година.

Фондът е единствената по рода си организация в България с подобен статут. Той се присъжда, съгласно
Директивите за отношенията на ЮНЕСКО с фондации и подобни институции, одобрени от 26-ата сесия на
Генералната конференция, за осъществяването на цели в съответствие с идеалите на ЮНЕСКО и етичните
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принципи, утвърдени от международната общност, включително тези, прокламирани от Всеобщата декларацията
за правата на човека, за принос в осъществяването на програмата и целите на ЮНЕСКО и за реализирането на
проекти в духа на международното сътрудничество и взаимопомощ, с респект към културната идентичност.

НДФ "13 века България" в съответствие с приоритетите на ЮНЕСКО ще продължи активно да подпомага културата,
образованието, изкуството.

ИЗТОЧНИК: Министерството на културата

Националният дарителски фонд "13 века България" (НДФ) с тематичните си сесии подпомага десетки творчески и
родолюбиви организации и често получава благодарствени писма за навременната подкрепа. Девет организации
в странство са получили подкрепа от Фонда по тематичната сесия "Младите българи зад граница с поглед към
българския фолклор", съобщиха от НДФ.
"Сърдечно Ви благодарим за помощта, с която направихте децата в Българско училище "Проф. Иван Шишманов"
във Виена щастливи" – пишат до Фонда от Австрия. "Със закупените северняшки носии фолклорният ни състав
"Весели слънца" придоби облик на истински творци. Завоювахме престижни награди и невероятни постижения с
представянето на фестивали и културни мероприятия. Откриваме учебната година с изпълнение на децата от
"Весели слънца".
"Благодарности към ръководството и екипа, които накараха нашите деца да се гордеят, че са българи с
прекрасните носии. Завоювахме награди на международния фестивал "Музите" в град Созопол. Изпращаме Ви
снимков материал с участието на нашите ученици", завършва писмото на Сълзица Громан от българското
училище, предоставено на БТА от екипа на Фонда.
В тематичната сесия "Младите българи зад граница с поглед към българския фолклор" са кандидатствали 13
проекта, а експертната комисия с председател проф. Джени Маджаров е определила, че девет от тях отговарят на
критериите.
Ето организациите, получили финансиране от НДФ "13 века България" по тази тематична сесия: Детска градина
"Слънчице" - Република Молдова, с. Кайраклия; Българско школо "Розова долина" - Великобритания, Лондон,
Тотнъм; Сдружение "Българско образование и култура" - Нидерландия, Амстердам; Немско-българска родителска
инициатива "Ян Бибиян"- Германия, Мюнстер; Асоциация "Български образователен център в Саутхемптън" -
Великобритания, Саутхемптън; Българско сдружение "Рила" - Австрия, Виена; БУ "Проф. Иван Шишманов";
Германия, Бремен; Асоциация "Български език – език европейски" - Франция, Париж; Фолклорен ансамбъл
"Лазарка" - Германия, Мюнхен. 

За по-малко от шест месеца обектите на Kaufland, в които могат да се дарят стари дрехи, аксесоари и текстил, са
се увеличили с 13. На паркингите на общо 25 хипермаркета от веригата в цялата страна могат да се открият
контейнери за текстилни отпадъци. Инициативата се провежда съвместно с БЧК и едно от водещите предприятия
за последващо преработване на текстилни отпадъци у нас - "Хюманита".

От първите месеци на годината досега, мрежата с контейнери в обекти на Kaufland се е разгърнала с нови
локации на паркинги на по два магазина в София, Варна и Перник, един в Стара Загора, Велико Търново,
Севлиево и Асеновград и три в Бургас. За сравнение, от старта на съвместното партньорство през 2016-та до
началото на тази година, контейнерите за разделно събиране на текстил обхващат 12 от хипермаркетите на най-
голямата верига в България.

За изминалата година, от контейнерите на дружеството, разположени на територията на магазините на Kaufland,
са събрани 337 тона текстил, показват данни на "Хюманита". Събраното количество е спестило на природата
хиляди тонове отпадъци, замърсявания с химикали и емисии метан. От предприятието са изчислили още, че
сортираните дрехи и изделия са предотвратили значителен разход на вода, енергия и замърсяване на въздуха с
въглероден диоксид в размер на 5 055 тона . Благодарение на събрания в контейнерите текстил се спестяват
също и средства от бюджета на общините за сортиране, извозване и депониране на отпадъци.

Заглавие: НДФ "13 века България" подпомогна детския състав "Весели слънца" от Виена
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Инициативата за разполагане на контейнери за разделно събиране на отпадъци на територията на големите
магазини у нас се провежда съвместно с Българския червен кръст (БЧК) и цели да насърчава и развива
разделното събиране и даряването на годни текстилни продукти като щадящ природните ресурси модел на
кръговата икономика.

Част от дарените дрехи се разпределят към Фонда за бедствия, аварии и кризи към БЧК и се използват за
поддържането на допълнителен резерв в помощ на пострадали и нуждаещи се хора. Друга част от годния текстил
осигурява достъп до облекла на хиляди в държави от Третия свят. Отделно от това, всеки килограм текстил от
контейнерите в магазините на Kaufland, генерира и парично дарение за подпомагане на Фонда за бедствия,
аварии и кризи към БЧК.

Много хора мечтаят за деца и за много пътят не е лесен. Но мечтите се сбъдват. Доказателство са всички
бебета, родени с помощта на отлични специалисти по репродуктивна медицина: лекари и ембриолози.

41 семейства с репродуктивни проблеми ще бъдат подпомогнати финансово от Община Варна.

11 от двойките ще получат по 3 500 лв. за процедури с донорска яйцеклетка, а останалите – по 2 000 лв. за
медицински изследвания.

От началото на годината одобрените за финансиране двойки стават 65, a гласуваните средства от местната хазна –
166 000 лв.

Ваня Славова се срещна в дирекция "Здравеопазване" с майката на Кателина-Мариета.

Чакано и желано дете.

Кателина, кръстена на д-р Кателия Александров.

Доктор, който няма нужда от реклама, но заслужава признание за голямата отдаденост, с която създава много
бебета във Варна, и не само...

Чуйте Мариета Тодорова, която сподели за пътя към чудото на живота:

Във Варна има офис на фондация "Искам бебе"... Там може да се обърнат двойки с репродуктивни проблеми,
които търсят помощ. 
Валентина Иванова е координаторът на "Искам бебе" в морския град. 
Чуйте подробности от разговора й с репортера ни Ваня Славова: 

Разградското сдружение с нестопанска цел в обществена полза "Женска Алтернатива за Независимост, Етническа
Толерантност и Асоцииране" (ЖАНЕТА) стартира изпълнението на проект "Подкрепа за достойни старини на
възрастни хора от селата Хърсово и Голям извор, община Самуил".

Вече 18 години Сдружението работи в социалната сфера и с представители на уязвими групи в Област Разград.
Селата Голям извор и Хърсово от община Самуил са с висок процент крайно бедно население, разчитащо на
трудова ангажираност само през пролетно-летния сезон. Над 50 % от населението е застаряващо, като една част
от хората са самотно живеещи.

При посещения в двете села от представители на сдружението, преди разработване на проектните ангажименти,
бяха проведени разговори с част от местните жители. Установи се необходимост от подкрепа на възрастни
семейства с хранителни продукти. Дългогодишният музикант от с. Голям извор с прякор Дочо – Румен Боянов,
сподели, че това за него и съселяните му, ще е глътка надежда в тежкото ежедневие. Друг старец, Георги

Заглавие: Кателина, която очаква да стане кака
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Димитров Георгиев от с. Хърсово, сподели, че отдалечеността на селото от големия град и немотията са причина
много от съселяните му да нямат работещ телевизор, хладилник или печка, тъй като липсват образовани хора.
Немислимо е да бъдат закупени нови ел. уреди, но пък ремонтът им може да бъде извършен само от
квалифицирани техници. Това ни провокира – заложените за изпълнение, в рамките на три месеца, считано от
08.2022 г., проектни дейности да са насочени към възрастните жители на тези две села.

Ще се доставят пейки за жителите от двете села, ще бъдат ремонтирани битови електрически уреди на самотно
живеещи възрастни хора и ще се осигурят хранителни пакети на крайно нуждаещи се семейства от целевата група.

В дейностите по проекта ще бъдат ангажирани и доброволци към сдружението.

От учредяването си през 2004 г. до момента СНЦ "ЖАНЕТА" е помогнало на над 17 600 души, с консултации; с
хуманитарна подкрепа – храни от първа необходимост, мебели, санитарни материали; с обучения, съдействие и
защита.

Последният проект се финансира от фонд "Нашите родители" на фондация "Bcause".

"Въпреки че до последния момент ромските организации настояваха за това, правителството нe предложи
стратегическия документ в Народното събрание(…) Посоченото отстъпление има, както символна стойност
(показва намаляване на и без това слабата политическа решителност за политики спрямо ромите), но и конкретни
практически измерения".

Осем-месечният мандат на правителството на Кирил Петков вече е обект на силно политизирани дискусии.

Настоящият анализ се различава от аналогичните такива по три причини. Първо, той прави преглед на
постигнатото и пропуснатото не спрямо цялостната работа на правителството, а относно специфичен важен
въпрос – интеграцията/образователната интеграция на ромите. Второ, анализът не преследва под никаква форма
партийно-политически цели. Трето, цялостният контекст не е дейността на правителството, а напредъкът в
прилагането на ключови публични политики. Работата на правителството е важна част, но не е единствена при
оценката на тези политики.

От гледна точка на политиките за ромска интеграция (в частност за образователна интеграция), изминалите
няколко месеца бяха важни поради приемането на новата Национална стратегия за равенство, приобщаване и
участие на ромите, изработването на новите оперативни програми, одобряването на Националния план за
възстановяване и устойчивост, както и поради важни развития в сферата на образованието. Посочените
хоризонтални и специфични (таргетирани) теми бяха в ресорите на различни институции – Националният съвет за
сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси (НССЕИВ), управляващите органи на различните
оперативни програми, МОН и др.

НССЕИВ, реформата в него и новата Национална ромска стратегия

От години цялостната координация по изпълнението на политиките спрямо ромите и другите малцинства, както и
консултациите с гражданското общество по тази тема, са в ресора на НССЕИВ. Председател на съвета от януари
2022 г. бе вицепремиерът Калина Константинова. Тя наследи съвет, който работещите ромски организации бяха
напуснали още през 2013 г. и през 2017 г., отправяйки искания и предложения за фундаментална
институционална реформа, които така и не бяха разгледани от предшествениците й. Нещо повече – цялостната
среда за дейността на НССЕИВ и за изпълнението на политики, насочени към ромите бе "дълбоко вгорчена" през
предходните години – особено след като за председател на НССЕИВ през 2017 г. бе определен крайният
националист Валери Симеонов и след като през 2019 – 2020 г. тогавашният вицепремиер Красимир Каракачанов
опитваше да наложи одобряването на изработената от него (анти)ромска стратегия. В крайна сметка,
правителството на Борисов – 3 не прие този скандален документ и той бе стопиран именно в НССЕИВ
(председателстван тогава от Томислав Дончев). Въпреки последното, взаимодействие между Националния съвет
и неправителствените организации на практика нямаше.

Невъзможността на НССЕИВ да изпълнява своите координиращи и консултиращи функции се видя и в края на
2020 и през 2021 г., когато започна изработването на новата Национална стратегия за равенство, приобщаване и
участие на ромите. Процесът протичаше паралелно във всички държави от ЕС, тъй като през октомври 2020 г.
Европейската комисия публикува своя Комуникация "Европейска рамка за национални стратегии за равенство,
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приобщаване и участие на ромите". През март 2021 г. Съветът на ЕС доразви тази рамка и чрез свое Решение
задължи държавите-членки да приемат обновени Национални ромски стратегически рамки. Започнатият през
декември 2020 г. процес в България бе иницииран и направляван от Секретариата на НССЕИВ. В него не
участваха политически лица (вицепремиер, министри, заместник-министри), и той бе бойкотиран от повечето
ромски и про-ромски организации.

Поемайки НССЕИВ Калина Константинова получи в наследство и работен вариант на новата Национална
стратегия и План за действие към нея. С оглед на факта, че качеството и на двата документа бе ниско и че
гражданските организации отправяха аргументирани критики, новият председател на НССЕИВ опита да отвори
консултативния процес, макар и в този доста напреднал етап. Калина Константинова организира онлайн дискусия
с гражданските организации в началото на февруари 2022 г. На 15 февруари 2022 г. се включи в дискусия,
организирана от Център "Амалипе" и Фондация "Фридрих Ебърт", заедно с народни представители от всички
парламентарни сили и ред други институции. Така в края на март 2022 г. бе публикувана за обществено обсъждане
за трети път Националната стратегия и Плана за действие към нея. Оказа се, че по стратегическия документ не са
правени никакви промени; някои промени са направени единствено по Плана за действие.
Основните граждански организации, участващи в процеса отново преповториха своите предложения:
Националната мрежа на здравните медиатори, Асоциация Интегро, Хабитат България, Тръста за социална
алтернатива, Център "Амалипе" и други. Предложенията отново не бяха приети.

Националната стратегия за равенство, приобщаване и участие на ромите и Плана за действие към нея бяха
приети с Решение на Министерски съвет от 05.05.2022 г. Стратегията пропуска някои от основните възможности,
препоръчани от Европейската комисия и Съвета на ЕС. В нея на практика не са включени темите за борба с анти-
ромския расизъм и насърчаване на ромското участие. Въпреки предложението на Европейската комисия в
държавите с многобройно ромско население това да бъдат не само хоризонтални приоритети, но и специфични
глави и въпреки че до последно ромските организации предлагаха конкретни текстове за тези глави, те не бяха
одобрени. Само номинално е включена глава за "Равноправие на ромската жена": самата глава не съдържа
конкретни цели и дейности, въпреки направените множество предложения. Така и не стана ясно коя е причината,
поради която тези евристични нови моменти в Европейската рамка не намериха място в българската стратегия.

Новата стратегия отстъпва и на едно от важните достижения на предходната – одобряване чрез акт на Народното
събрание. Въпреки че до последния момент ромските организации настояваха за това, правителството няма да
предложи стратегическия документ в Народното събрание. Формалният аргумент е, че и Националната програма
за развитие България 2030 е одобрена само с акт на изпълнителната власт. Посоченото отстъпление има, както
символна стойност (показва намаляване на и без това слабата политическа решителност за политики спрямо
ромите), но и конкретни практически измерения. Така например новата Национална стратегия може да бъде
променяна или дори отменена на всяко следващо заседание на Министерски съвет. Тя трудно може да ангажира
институциите извън изпълнителната власт, като например общините, Комисията за защита от дискриминация,
националния омбудсман и ред други.

Одобреният план за действие има ниска добавена стойност. Той е преди всичко прескриптивен документ, който
описва програмите и дейностите, които институциите и сега правят по отношение на уязвимите групи. Неговата
прескриптивна стойност, т.е. възможността да бъдат предписани нови дейности и ангажименти на практика е
сведена до нула. Повече информация за одобрената Национална стратегия и Плана за действие към нея вижте
ТУК

На форум, организиран по повод Международния ден на ромите – 8 април, председателят на НССЕИВ пое
ангажимент за цялостна реформа на съвета, която да отрази предложенията на неправителствените
организации. Поетият ангажимент бе приет с надежда от гражданските организации, тъй като вицепремиерът
Калина Константинова успя да рестартира Съвета за развитие на гражданското общество. През май процес за
реформа в НССЕИВ започна чрез събиране на актуални предложения от институции и граждански организации.
Този процес така и не доведе до някакъв резултат поради политическата криза и оставката на правителството.

Новите оперативни програми

През изминалите месеци бяха финализирани и одобрени от страна на българското правителство програмите,
съфинансирани от Европейския социален фонд в България – Програма "Развитие на човешките ресурси" и
Програма "Образование". През новия програмен период бюджетът и на двете програми е чувствително увеличен.
На практика основните елементи от програмите бяха разписани още по времето на правителствата на Борисов и
на Стефан Янев. По отношение на включването на ромската тема в тях през 2020 г. бе извървян дълъг път.
Първоначално, управляващите органи на двете програми следваха политическо решение да не включват
специфичния (таргетирания) приоритет, предложен от Европейската комисия "социално – икономическа
интеграция на маргинализирани общности като ромите" – вероятно поради натиска от ВМРО (коалиционен
партньор в правителството през 2020 г.). След настояване от страна на гражданските организации и най-вече от
страна на ЕК този приоритет бе включен в работните варианти на програмите още през втората половина на 2020
г.

Одобрените от правителството програми (очаква се те в скоро време да бъдат подписани и от ЕК), включват
множество операции, които ще подпомогнат социалното включване и включващото образование за всички
уязвими групи. Предвидени са и специфични операции с акцент върху ромите и малцинствата, като в тях ще могат



да участват и други български граждани в сходна ситуация. Предизвикателства ще бъдат вероятно:

Залага се преди всичко на т. нар. "териториални подходи": Водено от Общността Местно Развитие (ВОМР) и
Интегрирани Териториални Инвестиции (ИТИ). Подходите са добре замислени на европейско ниво и има
множество примери за добре работещи Местни инициативни групи по подхода ВОМР през настоящия и
предходния програмни периоди. Големият проблем е, че в много от селските общини не достига
административен капацитет за успешна работа по териториалните подходи и това задълбочава различията
между общините. Освен това, опитът от настоящия програмен период показа, че интересът към социалното
включване и ромската интеграция от страна на Местните инициативни групи не е голям и на практика не
води до сериозна промяна по тези теми на местно ниво. Ще бъде необходима реална инвестиция в
повишаването на капацитета на по – малките общини за работа по подхода ВОМР. Подходът ИТИ е
съвършено нов и предоверяването в него може да бъде рисковано.
Не е разрешен проблемът с прилагането на принципа на "държавна помощ"/деминимис към проектите,
насочени към уязвими групи. Посоченият подход ограничава възможността неправителствени организации
да изпълняват проекти на по-висока стойност от 200, 000 евро за три години. Подходът е въведен на
европейско ниво най-вече към изцяло икономически операции, при които съществува пазарна среда и
целта е да не се нарушава пазарната конкуренция. През настоящия програмен период този подход бе
прилаган по всички проекти, включително по проектите в сферата на образованието, които са освободени
на европейско ниво. Подходът деминимис бе прилаган и към проектите, насочени към уязвими групи, в
които не е налице пазарна среда и не се нарушава никаква конкуренция. Българските институции не
намериха смелост да освободят от този принцип определени групи проекти, което доведе до липсата на
интерес към тях. В новите оперативни програми няма податки за разрешаването на този технически
проблем, който има много сериозно съдържателно въздействие. Реална е опасността ако не бъде
намерено решение, операциите за социално включване да не се реализират.

Планът за възстановяване и устойчивост

На 8 април министър-председателят Петков и председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен
подписаха българския план за възстановяване и устойчивост, чрез който страната трябва да преодолее ефектите
от Ковид кризата и да осъществи преход към високотехнологична и зелена икономика. Самият план не съдържа
мерки, насочени специфично към ромите. Част от предвидените мерки биха имали сериозен ефект върху
социалното включване.

Една от първите операции, по които започна подготовка, бе "Модернизация на образователната среда", по която
ще бъдат извършени ремонти в около 60 общообразователни училища. Начинът, по който бе предвидена
реализацията на операцията, по-скоро фаворизираше големите училища в областните градове и столицата. Така
реално имаше опасност допълнително да се увеличи различието между т. нар. "елитни" училища и
образователните институции в селата и малките градове. Повече информация вижте ТУК

След изпратеното становище от страна на Център "Амалипе" МОН реагира адекватно като разшири кръга на
училищата, които могат да бъдат подкрепени по операцията. Въпреки това, остава отворен въпросът доколко
общините (които са основни бенефициенти), ще предпочетат да кандидатстват с училища, които са в малките
населени места и обучават ученици от по-бедни и необразовани семейства.

През следващите месеци и години ще бъде важно да не се допусне мащабните инвестиции по Националния план
за възстановяване и устойчивост да задълбочат различията. Чрез този План ще бъдат финансирани множество
"твърди" мерки (т.е. реконструкция, строителство… ), които ще допълнят "меките" мерки по оперативните програми
на Европейския социален фонд. Важно е между тях да има съгласуваност и да водят до преодоляване на
съществуващите различия, а не до тяхното задълбочаване.

Мерките в сферата на образованието

През януари в свой анализ "Предстоящото в образованието: нови, продължаващи и отсъстващи ангажименти"
посочих някои от основните ангажименти, залегнали в Коалиционното споразумение на партиите, излъчили
правителството на Кирил Петков. Нов модел на финансиране на училищата, включващ качеството и добавената
стойност, увеличаване на процента финансиране за образование и наука, безплатни детски градини и ясли,
безплатни учебници до 12 клас и ред други иновативни политически ангажименти, бяха включени в Приложение
Образование към Коалиционното споразумение. Приложението съдържаше и множество ангажименти,
продължаващи образователните политики от предходните години, включително запазване на учителските заплати
на нива 120 – 125 % от средната работна заплата, продължаване дейността на екипите за обхват, дигитализация
на образованието и ред други. В същото време бяха пропуснати важни теми като интеркултурното образование,
образователната интеграция и десегрегацията.

Изминалите няколко месеца ще бъдат запомнени с реализацията на важни мерки в образователната сфера,
които имат отношение към социалното включване и ромската интеграция. От април 2022 г. отпаднаха таксите за
детска градина – мярка, която със сигурност ще доведе до повишаване на обхвата в предучилищното образование
и оттам – до повишаване на цялостния обхват в училищното образование. От години множество организации
настояваха за премахването на таксите за ясла и детска градина, стъпки в това отношение бяха предприети с
промени в ЗПУО през септември 2020 г. и постепенно се оформи обществен и политически консенсус за
осъществяването на тази мярка. С приемането на новия държавен бюджет тя бе финансово обезпечена и стана



факт от април 2022 г.

Важна мярка бе и националната програма "Подкрепа за образователните медиатори и социалните работници",
която МОН стартира от юли 2022 г. Тази програма дойде, за да подсигури заплащането на 900 образователни
медиатори, които работеха в аналогичния брой училища по проект "Подкрепа за успех". Образователните
медиатори доказаха своята ефикасност и ефективност по време на Ковид пандемията и след нея. Тази позиция бе
много добре посрещана от училищата и родителските общности. Тъй като проект "Подкрепа за успех" свършваше
през юни 2022 г. неформалната мрежа на образователните медиатори и Център "Амалипе" предложиха
създаването на нова национална програма, която да покрие заплащането за труда на медиаторите. През януари
2022 г. Министърът на образованието акад. Денков пое ангажимент за това и новата национална програма бе
финансирана от бюджета на МОН. Така от 1 юли 2022 г. броят на образователните медиатори дори бе увеличен.

Министерството на образованието и науката бе поело ангажимент и за други дейности като подсигуряването на
безплатни учебници до завършването на 12 клас, разширяването на обхвата на безплатния транспорт за
средношколци, разширяването на националната програма за подкрепа на десегрегацията и ред други, които биха
имали положително въздействие върху приобщаващото образование и образователната интеграция. Необходимо
е тези ангажименти да бъдат продължени и от новите правителства. През февруари започна и изработването на
нов модел за оценка на добавената стойност и качеството на образование в училищата. Предвидено бе първите
резултати от този модел да бъдат представени през септември 2022 г. Изключително важно е това реално да се
случи въпреки политическите промени, тъй като оценката на добавената стойност, която всяко училище дава на
свойте ученици, може и трябва да бъде част от нов модел за финансиране на образователните институции.

УНИЦЕФ България започва поредица от информационни срещи, които целят да разяснят на семействата от
Украйна как могат да запишат децата си на училище и детска градина в България. Това съобщиха от пресцентъра
на УНИЦЕФ България.

Инициативата е в партньорство с Върховния комисариат на ООН за бежанците, Министерството на образованието
и науката, "Фондация за достъп до права","Фондация Астра Форум", Българския Червен кръст и Фондация "За
доброто".

Юристи, образователни и здравни експерти ще предоставят актуална информация за записването в училище и
здравните изисквания. Ще има възможност украинските семейства да зададат своите въпроси, а срещите ще
бъдат предавани и онлайн. Целта е информацията да помогне на родителите да се запознаят подробно с
българската образователна система, да направят информиран избор и да са наясно със стъпките, които трябва да
предприемат.

Първата среща ще е в петък, 12 август, от 10:00 часа в хотел "Берлин Грийн Парк", комплекс Златни пясъци. През
август такивa информационни сесии ще се проведат в областите Варна, Бургас, Добрич и София. Целта е да се
достигне до повече от 10 хил. бежанци, които да получат информация по време на кампанията.

Записването в българско училище или детска градина ще даде възможност на децата от Украйна да учат и общуват
със своите връстници в България, да се развиват и да получат допълнителна подкрепа в училищната среда,
посочват от УНИЦЕФ България.

Докато се опитвахме да измерим икономическите последици от COVID-19 пандемията и нейното отражение и
влияние върху организациите, работещи за правата на жените и човека, обществото ни се озова насред друга
катастрофа – руската инвазия в Украйна, разрушителна за украинските граждани и икономика и изпращаща
ударни вълни в района и света. Тези комплексни извънредни ситуации изменят динамиката в региона на Черно

Заглавие: УНИЦЕФ България разяснява на семейства от Украйна как да запишат децата си в детски градини

Дата: 09.08.2022 19:41
Медия: 24 Часа

Заглавие: Изместване на изследователския фокус на проекта "Между редовете" на фона на сложните
извънредни ситуации, свързани с COVID-19 и войната в Украйна

Дата: 09.08.2022 23:55
Медия: Информационен портал за неправителствените организации
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море и създават нови предизвикателства пред защитата и промотирането на правата на човека. Липсата на
икономическа устойчивост, задълбочаващите се неравенства между половете, възхода на милитаризма и липсата
на капацитет сред правителствата да достигнат и да служат на най-уязвимите допълнително затвърдиха новата
роля на НПО в разрешаването на конфликти и посрещането на засилващата се нужда от подкрепа. 
И докато фокусът се изместваше и ресурсите ставаха още по-оскъдни гражданските организации, работещи за
правата на жените и човека, трябваше да се адаптират още веднъж – от устойчивост и гъвкавост спрямо
пандемията към отговор на военен конфликт и предоставяне на хуманитарна помощ, често замествайки
държавните институции в критични проблемни области. Например създаването на координационни центрове за
разселени хора – единствените, които първи посрещат украински бежанци, предоставят медицинска подкрепа и
подслон, грижа за възрастни и деца, помощ за справянето с проблеми, свързани с психичното здраве, както и за
етнически или ЛГБТИ+ общности, бягащи от войната. 
В усилията си да отговори на множеството сложни и преплитащи се кризи проектът "Между редовете:
(пост)пандемични икономически ефекти върху гражданските организации, работещи за правата на жените от
България, Грузия и Украйна" предприема нова промяна, насърчавана от донорската организация – Black Sea
Trust for Regional Cooperation. Фокусира се върху изучаването на (пост)пандемичните последици и тези, свързани с
новата криза – военния конфликт в Украйна, пред които се изправят организации, работещи за правата на жените
и други маргинализирани групи в България, Украйна и Грузия. Събраните данни ще доведат до изготвянето на
изследване, който цели да повиши осведомеността за опита и предизвикателствата за женските НПО в трите
черноморски страни. Международен екип ще проведе 60 дълбочинни интервюта с представители на гражданското
общество в България, Украйна и Грузия. Целта е да се анализират моделите за отговор и устойчивост, свързани с
кризата, както и начинът, по който те влияят на опазването и промотирането на правата на жените. Инициативата
ще информира различни заинтересовани страни за контекста, в който гражданското общество извършва дейността
си и се адаптира спрямо новите реалности, за да посрещне нуждите на целевите си групи. 
Амбицията ни е, че изследването ще послужи като застъпнически инструмент за формулирането на политики (за
финансиране) за гражданския сектор, работещ за правата на жените и защитата на уязвими групи, и ще даде
видимост на добрите практики, прилагани от него в отговор на преплитащите се кризи.
Проектът ще допринесе и до засилването на сътрудничеството между четирите женски фонда – Български фонд за
жените, Украински женски фонд, Грузински женски фонд и Фондация Тасо (Грузия), както и между други
бенефициенти, намиращи се в България, Украйна и Грузия, засилвайки знанието за региона и създавайки общи
история и глас. 
В усилията си да отговори на множеството сложни и преплитащи се кризи проектът "Между редовете:
(пост)пандемични икономически ефекти върху гражданските организации, работещи за правата на жените от
България, Грузия и Украйна" е финансиран от Black Sea Trust, проект на German Marshal Fund of the United States и
съфинансиран отЕвропейската комисия. 

Снимка: Marek Studzinski в Unsplash.

В експозицията с новите постъпления в раздел "Материали" на Националния музей "Земята и хората" са показани
монокристали оловен молибдат и такъв с добавен неодим. Това информират от културната институция на своята
фейсбук страница.

Двата кристала са "израснали" от българска суровина в лаборатория в нашата страна. Експониран е и внушителен
по размери синтетичен монокристал рубин с тегло 1,700 кг. Дарени са от доц. Михаил Малеев.

Изложени са мостри метали и сплави с висока чистота, произведени от КЦМ АД – гр. Пловдив.

Дарение от "Аурубис България", гр. Пирдоп, включва катодна мед с чистота 99,99%, известна на лондонската
метална борса, като марка "Пирдоп" и металургични шлаки, които след преработка се влагат в производството на
строителни материали.

Шлаката от проблем и отпадък се превръща в суровина. Това е илюстрация на политиката на фирмата за
опазване на околната среда и насочване към безотпадно производство, отбелязват от музея. /ИРС

/ТС/

Заглавие: Националният музей "Земята и хората" представя новите дарения в раздел "Материали"
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Заглавие: 75 проекти са подадени в тазгодишното издание на "Ти и Lidl за по-добър живот"
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Най-много от тях - 43, са в областта на образованието
75 проекти са подадени за финансиране в петото издание на инициативата "Ти и Lidl за по-добър живот", съобщи
"Лидл България". Те са разпределени в трите тематични области на програмата: 17 за околна среда, 15 в област
култура и историческо наследство и най-много - 43 проекти в област образование. 
Гражданските организации, разработили проектите, са от 35 населени места от 24 области от цяла България.
Събраният фонд, който ще бъде разпределен между одобрените проекти тази година, е в размер на 200 000 лева,
с което общата дарена сума от "Лидл България" по програмата за 5 години достига 915 000 лв.
"Щастливи сме, че вече пета година гражданските организации припознават "Ти и Lidl за по-добър живот" като
доверен партньор, който подпомага реализацията на техните вдъхновяващи идеи. Интересът към програмата
показва и развитието на едно все по-активно гражданско общество. А най-ценното за нас е че оценката, която
направихме наскоро на въздействието от нашата социално отговорна дейност, потвърждава, че проектите, които
подкрепяме, имат реален принос за един по-качествен и пълноценен начин на живот на хората в различните
краища на страната", каза Милена Драгийска, изпълнителен директор на Лидл България.
Получените проекти в момента преминават през комплексен процес на оценяване. В първия етап кандидатурите
се проверяват по административни критерии. Във втория се оценяват от експертно жури, а в последния трети етап
думата ще имат служителите на "Лидл България". Одобрените организации ще бъдат обявени през октомври Те ще
получат финансиране в размер до 10 000 лв. и трябва да бъдат реализирани в срок до 12 месеца след получаване
на безвъзмездната финансова помощ.
Програмата "Ти и Lidl за по-добър живот" се реализира в партньорство с Фондация "Работилница за граждански
инициативи" и Български дарителски форум. 

Хасковското читалище "Вапцаров" зарадва живеещите в Дома за стари хора в Кенана.

Хората от третата възраст получиха нови книги, изнесена бе и кратка програма. Инициативата е подкрепена от
фонд "Нашите родители" на фондация "Бикоуз в помощ на благотворителността".
Освен посещението в дома за стари хора читалището организира редица други прояви, целящи преодоляване на
социалната изолация и разнообразяване ежедневието на хората над 65-годишна възраст. Подобряване на
диалога, предаване на ценен житейски опит между представителите на различните поколения са другите цели на
читалищното настоятелство.

Децата от клуб "Синьо лято" към читалището с голям интерес се включват в записването на различни кулинарни
рецепти и приготвянето на ястия и десерти. Те научиха как се отглеждат растения и домашни любимци, как се
приготвя храна на открито. Забавляват се с игри от времето на бабите и дядовците, участват в различни
доброволчески инициативи заедно с възрастните като почистване на природни местности около Хасково.

Те пазаруват и разнасят книги по домовете на трудноподвижни читатели, обучават пенсионери за работа с новите
информационни технологии. Децата изработват също картички и рисунки, с които да изненадат обитателите на
Дома за стари хора.

В началото на месец август, изпълнителният директор на сдружение "Бъдеще за децата" - Мария Гинева, заедно с
колеги и членове на експертната група по проект "Добро хранене за добро бъдеще", бе на работна визита в
Шотландия. В рамките на пътуването, участниците имаха възможност да посетят семейният център Dr Bell's Family
Centre в Единбург и да се запознаят с услугите, които центъра предоставя за семейства с минимум едно дете на
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Заглавие: Хасковското читалище "Вапцаров" с благородни жестове към възрастните хора
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Заглавие: "Бъдеще за децата" се завърна от работна визита в Шотландия
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възраст под 5 години, живеещи в Leith. Младежкият център Citadel Youth Centre Единбург, който през 2008 година
центъра добавя услуги в подкрепа на млади майки, семейства с малки деца и неправителствени организации,
които работят в подкрепа на ранното детско развитие.

Третият ден бе определен за среща в Шотладското правителство, като целта бе да представят програмите Best
Start Grant и Best Start Foods, както и политиките за подкрепа на бременни жени и семейства с деца до 3 години. В
края на работната визита се срещнахме с експертите от Държавна агенция за социално осигуряване, които
представиха как на практика работи програмата Best Start Foods, какви са предизвикателствата, каква е обратната
връзка от семействата, които се възползват от нея и какви са усилията за достигане до повече родители, които
могат да ползват картата за закупуване на здравословни храни за децата си.

Проект "Добро хранене за добро бъдеще" е на сдружение "Бъдеще за децата", сдружение "Знание" и фондация
"Здраве и социално развитие", част от проект за подобряване на майчиното и детско здраве "С грижа от 0 до 3",
който се изпълнява с финансовата подкрепа на фондации "Тръст за социална алтернатива", "Отворено общество"
и "Портикус".

Общо 75 е броят на подадените проекти тази година за финансиране в петото издание на инициативата "Ти и Lidl
за по-добър живот". Те са разпределени в трите тематични области на програмата: 17 за околна среда, 15 в
област култура и историческо наследство и най-много - 43 проекта в област образование.

Гражданските организации, разработили проектите, са от 35 населени места от 24 области от цяла България.
Събраният фонд, който ще бъде разпределен между одобрените проекти тази година, е в размер на 200 000 лева,
с което общата дарена сума от Лидл България по програмата за 5 години достига 915 000 лв.

"Щастливи сме, че вече пета година гражданските организации припознават "Ти и Lidl за по-добър живот" като
доверен партньор, който подпомага реализацията на техните вдъхновяващи идеи. Интересът към програмата
показва и развитието на едно все по-активно гражданско общество. А най-ценното за нас е че оценката, която
направихме наскоро на въздействието от нашата социално отговорна дейност, потвърждава, че проектите, които
подкрепяме, имат реален принос за един по-качествен и пълноценен начин на живот на хората в различните
краища на страната", каза Милена Драгийска, изпълнителен директор на Лидл България.

Получените проекти в момента преминават през комплексен процес на оценяване. В първия етап кандидатурите
се проверяват по административни критерии. Във втория се оценяват от експертно жури, а в последния трети етап
думата ще имат служителите на Лидл България. Одобрените организации ще бъдат обявени през октомври месец.
Те ще получат финансиране в размер до 10 000 лв. и трябва да бъдат реализирани в срок до 12 месеца след
получаване на безвъзмездната финансова помощ.

Програмата се реализира в партньорство с Фондация "Работилница за граждански инициативи" и Български
дарителски форум. Повече информация за инициативата и начина на кандидатстване вижте на: Ти и Lidl за по-
добър живот - Lidl Лидл България

В Събота на СимБиотично парти 3 в 1 за Биоразнообразие и Атанасовско езеро

Българска фондация Биоразнообразие събира на едно място по едно и също време Панаир на солта и
церемонията за Годишни награди на биоразнообразието и климата'22. 
Панаирът на солта е събитие, което привлича интереса към морската сол и продукти, вдъхновени от Атанасовско
езеро. Тази година акцент ще бъде "зелената сол" – най-новият продукт от лагуната, за който може да научите и да
опитате, ако посетите щандовете на Панаира. От какво се произвежда, защо е "сол без сол", как така е толкова
зелена са само част от въпросите на които ще получите отговор на соленото събитие. 

Заглавие: Образованието - с най-голям интерес в петото издание на "Ти и Lidl за по-добър живот"
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Заглавие: СимБиотично събира край Атанасовското езеро парти 3:1
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Ще има детски работилници, където главни действащи лица ще бъдат пеликана и фламингото. Ще има и една
специална изненада, свързана с един от най-масовите видове птици, които живеят в езерото в момента. 
Пътуващата изложба Карикатури на тема "Икономия на средствата" от 25-то Габровско биенале, което се
организира от Дома на хумора и сатирата в Габрово ще бъде открита в 17.00 часа и ще гостува на "симБиотично" до
края на месеца. 
На традиционния Базар на солта освен сол от езерото, шоколад с морска сол и козметика ще гостуват и различни
артисти, със своите вдъхновяващи произведения – керамика, бижута, естествено багрен текстил, авторски
картички. Само тук ще може да бъде открит сапунът с кауза "Пеликан", вдъхновен от Атанасовско езеро, който
освен че е розов на цвят има форма на "бохор" със сол. 
Вече повече от 20 години Регионална инспекция по околна среда и води – Бургас и Българска фондация
Биоразнообразие организират специален празник около 12 август, когато е излязла заповедта за обявяването на
резервата през 1980 г. и тази година няма да направи изключение, а организаторите са подготвили голяма торта
за рожденика. 
В 18.30 часа ще започне церемонията на БФБ за връчването на Годишните награди за биоразнообразие и климат.
"Както обещахме миналата година, през 2022 наградите ще бъдат раздадени през лятото и на морето, за да
избегнем всички затруднения на закрито. Идеята ни е да се поздравим и позабавляваме, заради всичко, което
сме постигнали през отминалата Година на биоразнообразието, която отмерваме от 22 май 2021 до 22 май 2022.
Не случайно сме поканили две страхотни групи да зарадват гостите – бургаската "Прегърнат облак", които ще
свирят между отделните категории и група "РЕВЮ", които ще забият накрая. Не е случайно и мястото, което сме
избрали – емблематичното Атанасовско езеро, което винаги е служило като модел за симбиозата между опазена
природа и бизнес, свързан с ползването на природни ресурси, но днес също е изправено пред не една и две
заплахи" – споделят организаторите от БФБ.

Специален проект Здраве на фокус: Проект на Дарик ви среща със специалисти на живо 

Популярната група в социалната мрежа Facebook "Да не допуснем Синеморец да се превърне в Слънчев бряг!"
спечели награда от конкурс на българска фондация "Биоразнообразие". Това съобщи пред Искра.бг един от
нейните администратори Борислав Борисов. Групата е взела първото място в категория "Активист за природата".
Тя се е съревновавала за наградата заедно с още 22-ма номинирани. Сред тях е имало както неправителствени
организации, така и отделни личности, които със своята дейност за допринесли за опазването на природата в
България, обясни Борисов.

Гласуването се е провело в групата на фондация "Биоразнообразие" във Facebook. За разлика от останалите
четири категории, където гласовете си са дали по около 400-500 души за участниците, в "Активист за природата"
вотът е бил далеч по-динамичен.

Самата група "Да не допуснем Синеморец да се превърне в Слънчев бряг!" се е включила в надпреварата няколко
дни по-късно от останалите. Те не знаят от кого са били номинирани. Вотът се е провел от 27 юли до 10 август и
битката е била много оспорвана. Групата е успяла да спечели с около 100 гласа преднина пред втория като е
събрала 2624 гласа.

"Беше много напрегнато, защото до последно вървяхме с под 100 гласа разлика със сдружение "Млад планинар"
от Петрич. Те организират походи с деца в планината. Информират ги и ги учат, че трябва да се опазва природата",
разказа Борисов.

Награждаването ще се проведе утре от 18:30 часа на Атанасовското езеро.

Групата "Да не допуснем Синеморец да се превърне в Слънчев бряг!" е създадена преди няколко години. Едно от
основните неща, които са успели да направят през изминалата година, че на база на открити от тях манипулирани
данни в проекта за Общ усройствен план /ОУП/ на Община Царево е бил прекратен договорът с фирмата-
изпълнител на проекта.

"Имаше несъотвествия в площта на плажовете в района на общината. Проектантите си бяха позволили да
напишат, че има несъществуващ плаж в района на Силистар. Като мащаб това е най-значимото", подчерта
Борисов.

Освен това са установили, че хотел, който е с разгърната площ от 9000 квадратни метра и се намира точно на плаж
Бутамята, е с драстични разминавания между това, което е разглеждано в РИОСВ-Бургас. На времето
инвеститорите били посочили, че ще се строят три вилни сгради, които дори няма да бъдат вързани към
канализацията, а отпадъчните води ще се изхвърлят в септична яма.

Заглавие: Популярна група във Facebook спечели награда от конкурс на фондация "Биоразнообразие"

Дата: 12.08.2022 11:02
Медия: Искра.бг
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"Впоследствие там изникна огромен хотел с РЗП от 9 декара. И след това наше разследване спряха строежа и в
момента е запечатан и се водят съдебни дела. Информацията лично след мое разследване беше оповестена от
журналистката Пламена Игнатова. След този материал се самосезира прокуратурата и впоследствие ние бяхме
удостоени с второ място в конкурса за журналистика "Валя Крушкина", разказа още Борисов.

Самият той през 2021-а е бил избран за Активист на годината от Българския хелзински комитет /БХК/.

КОМПАНИИ И ОРГАНИЗАЦИИ ИЗВЪН БДФ

Снимка: Личен архив

Пламена Стоянова е автор на разказа "За дружното живеене и правото на сдружаване", който спечели Първо
място и парична награда от 400 лв. в категория "Текст" на конкурса за социално ангажирано изкуство "Граждански
Будилник" 2022, организиран от Български център за нестопанско право (БЦНП). Средствата за наградния фонд
на конкурса бяха набрани благодарение на щедри дарители и активисти, които подкрепиха дарителската
кампания на БЦНП през 2022 г.

Интервю на Елена Лулчева, доброволец на БЦНП, за поредицата "Истории за авторите на конкурса "Граждански
Будилник"

Разкажи ни малко за себе си. Откъде си? С какво се занимаваш?

Пламена Стоянова съм, от град Шумен. По образование съм счетоводител, по настояща професия – библиотекар,
в свободното си време съм пишещ и рисуващ, и майсторящ всякакви неща свободен радикал, а на въпроса с какво
се занимавам отговарям с "Обичам деца!". Сдружението, в което работя "Общество 528", имаме малък шарен клуб
за деца и младежи "Вълшебната къща" в Шумен и сме до гуша в приключенията "евридей".

Клуб за деца и младежи "Вълшебната къща" – Шумен. Снимка: Личен архив

Как се зароди любовта ти към писането?

Вероятно на 20 март 1976 с моето раждане, защото не помня да се е обадила, като пристига – винаги е била тук.

Какви са основните теми, които те вдъхновяват и по които твориш?

Някъде бях чела "Има три вида работа – моята, твоята и работата на Бог" и съм на мнение, че е полезно всеки да
се научи да ги различава. Нека Бог си подрежда шаха според както са му законите, другите да си живеят животите,
както решат. Моята работа е да поддържам тихо обичливо съществуване и будна сетивност. В такова състояние
вдъхновението е постоянна величина и дебне буквално отвсякъде. Аз лично откривам истории на всяка крачка и
благодарно се наслаждавам на симфонията на целия бълбукащ живот.

Сподели ни повече за разказа, с който участва в конкурса "Граждански Будилник" 2022. Каква беше мотивацията
зад него? Какво те вдъхнови? Прочетох темата и историята изплува. Просто я записах. Аз съм Разказвач и си служа
службата. Когато една история иска да се роди като разказ, внимавам да има бързо начало, силен запомнящ се
край и нещо смислено между тях.

Иначе "За дружното живеене и правото на сдружаване" е лична история от дълбокото минало, примесена с
учудване към допускането за несвобода. Ще перефразирам леко Ричард Бах: "Ако свободата ти зависи от някой
друг, наистина имаш проблем". За мен свободата е вътрешно състояние и не подлежи на контрол от никакви
външни обстоятелства. "Дори и да живееш в затвор, не бъди затворник" е другото ми любимо.

Честно казано, изобщо не вярвах някой да обърне сериозно внимание на моя текст. Когато съобщиха името ми,
ми се крещеше от възторг, но успях да се сдържа - само се смях и прегръщах наред. Така де, благодаря безкрайно
за емоцията!

Кой беше най-предизвикателният момент в процеса ти на работа?

О, май са доста: да не усложнявам, да не украсявам прекалено, да използвам прецизно думите. Всяка история
виси над главата ти, шепне /понякога прекалено бързо, та едва записваш, понякога замълчава и си предлагате
взаимно думи, додето нацелите точната/ и не млъква до последната точка. Ти джуркаш думите между ушите си

Заглавие: Пламена Стоянова: "Бих прошепнала на творците - бъдете свободни! Бъдете себе си!"
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като топки за тото, спираш се на някоя, а историята играе на топло-студено. С прилагателните е най-забавно.
Според мен основно те придават вкуса на повествованието. След края просто се удивляваш, как идеята е успяла
да се материализира и си тайничко горд, че си помогнал за това.

И още - да вдишаш и да издишаш историята наведнъж е предизвикателство. Да я оставиш да ромоли и да не
излизаш по средата по никакви причини, защото в почивката вселената е мигнала няколко пъти и ти вече не си
същият онзи човек, започнал да разказва. А финият читател – този, който е най-голямата награда – усеща всеки
нюанс разлика. Винаги съм се чудила как някой пише романа си 10 години??? Как изобщо се връща в този свят
след такова полубезкрайно отсъствие.

Как интерпретираш ти "социално ангажиращата роля" на твореца?

Ох, това не е моят въпрос. Аз не мисля, че творецът има такава. За мен творците просто трябва да проявят кураж
да разкажат себе си, да заявят собствената си истина. Това е мисията им. Това им е службата за този свят.
Блесват, разказват, отиват си. И толкоз. Без миражи за величие. Без очакване за обратност.

Така онези, неосъзнали способността или правото си на творчество, неусетили силата си вече имат пътека. И
поради безброя светове, описан от творците, те могат да открият отражението на собствената си болка, тъга,
горест, виновност, радост и вдъхновение, покой и обич. Творците са само патериците, с които животът си служи, за
да научи децата си да виждат.

Вероятно "социално ангажиращата роля" е да повтаряме "Бъдете добри! Бъдете справедливи! Бъдете Човеци!", но
аз не мога да го направя. Аз бих им прошепнала единствено "Бъдете свободни! Бъдете себе си!". Никой не може
да стане истински добър и справедлив, преди да е осъзнал какво е да си лош. Никой не може да порасне, без да е
бил малък.

Церемония по награждаване на авторите в конкурса "Граждански Будилник" vol.5, 19 юни 2022 г., Топлоцентрала -
София

Важно ли е според теб творците да създават социално осъзнато и ангажирано изкуство?

Разбира се. Най-важното е, обаче, да създават изкуство. Пак се сещам за една сентенция "Който няма нищо общо
с изкуството, не бива да има нищо общо с изкуството". Нали?

С какви чувства продължаваш напред след участието си в конкурса "Граждански Будилник"?

С отворено сърце за следващите приключения и с нетърпеливо очакване на темата догодина.

Какво си пожелаваш?

За утре таратор с повечко копър и пъпеш, за нататък - отново да отида в Рим. Иначе всичко си е перфектно. И ще е
така, каквото и да се случи!

Какво планираш да направиш с получената парична награда от конкурса?

Събирам пари да издам детска книга с новата си приказка "Легенда за последния змей". И наградата ще отиде
там :)

Церемония по награждаване на авторите в конкурса "Граждански Будилник" vol.5, 19 юни 2022 г., Топлоцентрала -
София

Изложба "СДРУЖЕНИ: Силата да сме заЕДНО" 2022

Правото на сдружаване е ключово гражданско право за всеки от нас, защото ни позволява да се изправим пред
очите на несправедливостта и заЕДНО да направим необходимото, за да подобряваме света. Авторският текст "За
дружното живеене и правото на сдружаване" е част от изложбата "СДРУЖЕНИ: Силата да сме заЕДНО" 2022.
Експозицията представя фотографиите, илюстрациите и текстовете на 15-те социално ангажирани автори,
отличени в конкурса "Граждански Будилник" vol.5. Те разказват вълнуващи истории за солидарност и за силата на
гражданското сдружаване, какво задвижва тази енергия, накъде е насочена тя и какво всъщност означава да сме
заедно - обединени и сдружени?

Разгледай и сподели изложбата онлайн:

През 2023 г. предстои шестото издание на конкурса "Граждански Будилник". Ако искаш да подкрепиш младите
таланти, които създават изкуство, говорещо за права, можеш да дариш за тях още сега.

За връзка с нас – може да ни драснеш на имейл: budilnik@bcnl.org или да ни потърсиш на тел: 0888-519-991

Това интервю е създадено с финансовата подкрепа на Фондация "Америка за България"



Четири шахматни маси и четири тенис маси бяха дарени на Община Враца от Ротари клуб Враца. ...

Четири шахматни маси и четири тенис маси бяха дарени на Община Враца от Ротари клуб Враца.

Новите спортни съоръжения, които са разположени в парка при стадион "Христо Ботев" бяха открити от
заместник-кмета Цветан Стойчков и президента на Ротари клуб Враца Валентина Ангелова.

Заместник-кметът приветства организацията и изказа благодарност за направеното дарение, от своя страна
президентът на клуба също благодари на администрацията за оказаното съдействие и изрази намерение мястото
да бъде домакин на традиционните за Ротари клуб Враца игри.

На откриването присъстваха също Росен Дудушки и Цветан Ценов от организацията, както и представители на
Интеракт.

Дарението включва още 4 шахматни маси, които са монтирани в парка в ж.к. "Дъбника".

Мащабен ремонт на детското отделение в Силистра обедини усилията на ръководството на болницата, Фондация
"За доброто" и много доброволци. А целта – детско отделение на наистина европейско ниво и с грижа за малките
пациенти от най-различни възрасти, информира bTV.

Решението на ръководството на областната болница в Силистра да направи пълно обновление на педиатричното
отделение е продиктувано от факта, че последният му ремонт е от преди 22 години.

"Абсолютно всичко е обновено, всеки квадратен сантиметър буквално, общо около 500 квадратни метра е цялата
площ на отделението като от стенни облицовки, обшивки с медицински винил, тавани, чисто нови мебели, чисто
нова ВиК система, пожарно известяване, парна инсталация", обясни директорът на МБАЛ-Силистра д-р Васил
Славов.

Няма нищо случайно в общата концепция на обновлението, както и в рисунките и избора на цветове, твърди
дизайнерът на проекта.

"Не знам дали сте забелязали, че на проекта стаите са разделени по възрасти, съответно и рисунките са
подчинени на това. Част от стаите са за по-малка възрастова група – от 3 до 4, другите са за юноши и няколко стаи
за майки кърмачки", добави архитектът и дизайнер на проекта Магдалена Славова.

Работата по проекта привлича и много доброволци от страната, както и местни. Една от тях е художничката от
крайдунавския град Елена Маркарян.

"На драго сърце реших да се включа в тяхната инициатива, а така също и да покажа на моята дъщеричка. Включих
заедно с моите деца, хубаво е, че и те помогнаха, за да може престоят на други дечица им по-хубав, по-цветен, по-
приказен и по-бързо да оздравеят", заяви тя.

"Най-ценното е, че успяхме заедно с ръководството на болницата и прекрасните жени от фондация "За доброто", с
техния проект "Светулка", да създадем едни условия които отговарят на съвременните изисквания за лечение на
децата", каза завеждащият Детско отделение в болницата д-р Ирина Чумплиева.

На фона на хубавите новини от силистренското детско отделение все по-отчетливо се откроява проблемът с
недостига на кадри.

"При нас основно търсим специализанти по детски болести, които да осигурят бъдещето на детското
здравеопазване, надявам се много скоро да почне специализант, но имаме нужда от няколко", заяви д-р Васил
Славов.
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Предвидено е откриването на изцяло преустроено и обновено детско отделение да бъде на 15 август.

Христина Георгиева – създател и председател на женско сдружение "Екатерина Каравелова" в Силистра,
разказва за работата на организацията за сайта на Националната мрежа за деца. 
На брега на Дунав, в един от най-бедните северни райони на България, силистренското сдружение днес е сред
малкото доставчици на социални услуги в региона. Управлява Кризисен център за пострадали от домашно
насилие, Център за обществена подкрепа за деца и семейства в риск и Център за консултиране и превенция на
домашно насилие. С малък екип гражданската организация помага на стотици хора всяка година. Сдружението
управлява социални услуги в общините Силистра, Алфатар, Кайнарджа и Ситово. Услугите са мобилни – това
означава, че социалните работници обикалят целия регион, за да стигнат до своите потребители, които често са в
ромските общности на малките населени места. Нерядко става дума за тежки случаи и драматични съдби, които
изискват продължителна работа, разбиране, отдаденост. 
С какво се занимава сдружение "Екатерина Каравелова", Силистра?
Работим с пострадали от домашно насилие и със семейства и деца в риск – застрашени от насилие, от отпадане
от образование, в ситуация на родителско отчуждение. Настаняваме хора в нашия кризисен център не само от
региона, но и от цялата страна. Основно това са майки с деца. Често хората сами ни търсят или пък са насочени от
полицията, от дирекция социално подпомагане, от спешна помощ. Имаме и административен офис, в който се
предоставят консултативни услуги на пострадали от насилие. Много често търсят от нас юридическа помощ, за да
се подготвят документите за съда.
Как възникна идеята за организацията, разкажете малко история. Откъде идва името?
Ние работим като неформална група от 1999, официално се регистрирахме 2002. Екатерина Каравелова е една от
българките, които се свързват с бунтарство, еманципация, затова решихме, че тя ще е нашият патрон.
Първоначално работехме с пострадали от домашно насилие, през 2001 направихме първия подслон, от 2006
започна да се говори по темата, стана делегирана държавна дейност и от тогава досега кризисният център работи,
ние сме доставчик на услугата към община Силистра.
След като направихме центъра стана ясно, че не е достатъчно само настаняване – има нужда от консултативна
услуга, от психологическа, социална и юридическа подкрепа. Тогава през 2008 създадохме и центъра за
обществена подкрепа, а от 2011 вече е делегирана държавна дейност. Консултативната услуга обаче е трудна
дейност, защото единственото финансиране е от държавния бюджет и се разпределя от Министерството на
правосъдието. Кандидатстваме всяка година и това е дълъг и тромав процес – първо се приема национална
програма за превенция на насилието, после Министерството прави конкурс и финансира част от организациите
със символични суми – тази година са 19000 за 4 месеца. Затова хонорарите, на които работят консултантите, са
много ниски, а през останалото време просто се гърчим, работим на доброволен принцип.
От друга страна обаче съдът, след като е разпоредил с решение, че човекът, извършил насилие, трябва да
посещава програмите за извършители, няма как да не го приемеш. Това е абсурд – трябва да приемаме хората, но
нямаме пари да ги обслужваме. Парите идват късно, малко са и не стигат до никъде.
Какви хора попадат при вас?
Ние работим не само с жертвите, но и с извършители на домашно насилие – те се насочват от съда със съдебно
решение и се включват в специализирана 6 – месечна програма. С тях работи психолог, юрист и социален
работник, назначават им се дни, в които да посещават офиса. Идеята е да бъде преодоляно това насилствено
поведение и нагласа.
Какви са резултатите от работата с насилниците?
50% от насилието е свързано със зависимости. При другите случаи се дължи на личностни характеристики, силна
ревност, желание за доминиране.
При около 20% има положително развитие, нещата се случват. Преди два месеца например приключи един случай
с мъж, който работи в полицията и имаше жалба от дъщеря му – работихме с детето и бащата, сега обратната
връзка е положителна.
Но когато става въпрос за алкохолна или наркотична зависимост, трудно се работи и трудно се стига до резултат.
Имахме случай, с който работихме 8 месеца с насилник с наркотична зависимост – имаше периоди, в които се
усещаше положителна промяна, но след това нещата отново регресират, това е един затворен кръг. Това е бичът
на съвременното общество. В такива случаи единствено може да се сезира прокуратурата по закона за здравето и
ако човекът реши, може да се подложи на лечение.
Какви са последствията за децата?
Едно дете, израснало в такава среда, прилага това в своя живот – става насилник или жертва. Забелязва се при
момичетата, че когато си избират партньори, попадат на същия тип мъже, каквито са били насилниците в дома им,
колкото и избори да правят, винаги попадат на един и същ тип характер.
Трябва да знаем, че децата, които са свидетели на насилие, също са жертви. Затова всъщност законът изисква,
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когато се предприемат мерки за защита на майката, мерки да се прилагат и за децата.
Как се разви проблемът с домашното насилие през последните години, какви тенденции наблюдавате?
Насилието ескалира, не намалява, особено по време на ковид. Затварянето доведе до нарастване на
напрежението, особено когато не достигат парите.
Хубавото е, че има надежда за законодателни промени, като разчитаме това да доведе до по – ефективна защита
на пострадалите. Проектът на закон за изменение и допълнение на Закона за защита от домашно насилие
предвижда удължаване на срока за подаване на молба до съда от един на три месеца, регламентира
специализираните услуги в подкрепа на жертви и извършители, предвижда координационен механизъм при
работа по случаи на домашно насилие и т.н. Считам, че този проект е един добър опит да се запълнят празнини в
нашето законодателство, макар да има още какво да се желае.
Разкажете за един свой ден в кризисния център
Времето преди обяд минава в домакинска работа – жените сами си готвят, трябва да сме доставили продуктите,
да решим какво ще правят, да проследим тоалета на децата, да се почисти.
Следобед имаме общи занимания според възрастта на настанените. За децата имаме възпитател, който се
занимава с тях – игри, четене на книги.
В центъра се настаняват много деца, какъв е техният профил?
Много често това са деца, които години са били неглижирани и никой – нито близки, нито институции, не са
реагирали.
Сега имаме настанени деца, които от 3 години не са посещавали училище. Едното трябва да е 4-ти клас, но не е
ходило на училище, не говори български, може да си напише само първата буква на името си. Опитваме се да го
учим на азбуката, защото трябва да го запишем на училище през септември, ако останат тук 6 месеца. Но не знаем
в кой клас ще го запишат? Другото момиче е 15-годишно, по-малкият брат е 14 годишен – нито едно не е грамотно.
Бащата е забранил да ходят на училище, слуша се неговата воля, майката е пребивана. Къде до този момент е бил
отдел Закрила на детето, който да види, че 3 години не са ходили на училище?! Ние ще ги запишем сега в училище,
но какво от това, тези деца са изпуснати! Как можеш да го възстановиш това време? Стават все повече такива
случаи – това води до професионалното прегаряне, толкова малко са случаите, в които виждаш положителния
резултат. Не знам какво да правим – учим ги на някоя дума, на някоя буква, но това е нищо.
Какво става с тях, след като напуснат Центъра?
Доста са случаите, в които имат къде да отидат. В последния случай обаче са живели във фургон, няма къде да се
върнат – безнадеждно е. В такива ситуации се обръщаме се към отец Иван, той никога не отказва да приема, има
в Добрич още един отец Емануил, който ги прибира в църквата, в Шереметя, великотърновско, има подслон. Но
това не е системна, държавна грижа, а просто някакъв авариен изход. Отделите за закрила на детето се опитват
да се отърват от лошите случаи. Така стана и с тази майка с 6-те деца – обаждат се от отдела за закрила на детето
в района, казват ни – "спешно ни трябва подслон". После 6 месеца са при нас в кризисния център, но какво
правим от тук нататък – регионалният отдел вече ги е пратил при нас, в нашия отдел за закрила на детето няма
какво да направим, не можем да им осигурим жилище. Ако майката има капацитет, правим регистрация по
настоящ адрес, записваме я в бюрото за труда, настаняваме ги в преходната ни къща до 2 години. Но това е само,
ако има капацитет родителят да тръгне на работа, защото не плаща наем, но трябва да поема разходи за храна и
консумативи. Когато няма капацитет родителят, тогава няма какво да направим. И така сме в задънена улица.
Къде да отидат тези хора, ако нямат роднини?
Разкажете повече за вашата Преходна къща?
Намира се на един от етажите под кризисния ни център. Не е държавно делегирана дейност. Тук е мястото да
кажа, че услугите, които предлагат повечето граждански организации, не са само тези, финансирани от държавата,
защото те реално не покриват нуждите на хората. Затова се търсят средства от дарители и проекти.
Бих казала, че Преходната къща е постижение и иновативна услуга. Помещенията са предоставени от общината.
Сега там има майка с три деца, тя ходи на работа, плаща си консумативи, храна. Това е един от положителните ни
случаи. Тази жена е наш потребител вече 3-та година, претърпяла е жестоко домашно насилие, връзвана в гората,
пребивана, имало е всякакви издевателства. От кмета на селото е насочена към нас, първо беше в кризисния
център. Ние й даваме възможност да се закрепи, да започне наново живота си. С мъжа й работихме в центъра за
консултиране, той е много непостоянен, конфликтен, трудно се задържа на работа, обича децата и жената, но
няма перспектива за отношенията им.
Кой е най-големият успех?
Миналата година получихме награда от ДАЗД за това, че направихме кампания "Подари компютър на дете" –
включиха се фирми, физически лица, ние разпределихме много компютри по време на онлайн обучението, повече
от 50 напълно оборудвани компютърни конфигурации, лаптопи и таблети. Първите компютри бяха платени на
символична цена, после ни се обадиха от други места, че имат компютри за даряване….така стана веригата.
Сега се свързахме с една организация на българи, които живеят в Англия – "Ангели за България" – те финансират
лекар, който заедно със социален работник обикаля малки населени места и прави профилактични медицински
прегледи на хората по селата, които нямат възможност да посещават редовно личните си лекари по една или
друга причина. Осигуриха техника за кардиограма, измерване на захарта – оборудваха го с всичко необходимо,
дадоха пари за лекарства от първа необходимост. Това също го организираме ние на място, няма как да откажем.
Има полза, има много населени места, в които няма джипита, а хората са на легло. Това пак е времеви ресурс. И
пак извън нашата основна дейност. Но сигурно просто сме филантропи – когато виждаш, че нещо има смисъл, ако
си казал "А", не можеш да спреш и да не кажеш "Б".
По най-различни линии помагаме както можем и когато има нужда. Доста неправителствени организации са така.
Поливалентни.
Кои са най-големите трудности в работата ви? Кое е най-голямото предизвикателство, с което предстои да се
справите в близко бъдеще?



Прекалената натовареност. Хората в центъра за обществена подкрепа са прегорели. Много случаи, много
канцеларска работа, не винаги виждаш положителен резултат, често нещата са безнадеждни – непълнолетни
родилки, болни деца, не посещаващи училище….Три пъти правихме конкурс, за да намерим социални работници.
Много съм разочарована от резултата, тази работа трябва да ти идва отвътре, едно образование не те прави
добър социален работник. Ти трябва да имаш призвание, хората, които предоставят социални услуги, трябва да са
по-различни, по-широко скроени. Когато видиш, че някой има нужда от помощ, да не си в състояние да му я
откажеш.
Какво ново ви предстои в следващите месеци?
Надявам се да осигурим финансираме за отоплителната инсталация на центъра за обществена подкрепа и офиса.
Искаме да сложим котел и радиатори. Продължаваме с това, което имаме като ресурси. Притеснява ме центърът
за обществена подкрепа, там работата е прекалено много, а хората, които могат да я вършат, са малко.
От какъв вид подкрепа имате най-голяма нужда в следващата година?
Обикновено финансова. И кадри. Да им се работи.
По какъв начин НМД подпомага вашата работа?
Винаги, когато имаме нужда от нещо, НМД е насреща. Получаваме много дарения, както и важната информация за
донори, за възможности за финансиране. Чувстваме Мрежата като голям приятел.
Какво ви мотивира да продължавате тази борба?
Не можеш да спреш, след като веднъж хората знаят, че могат да се обърнат към тебе, дори и да няма пари.
Мотивиращо е, че си разпознаваем, че си лицето на организацията. Сдружението е нещо, което си създал, на
повече от 20 години, няма как да го оставиш, то е като твое дете. Когато виждаш, че от работата ти има смисъл,
имаш енергия да продължиш. 

Фондация "За нашите деца" и българският художник Bozko от екипа на Urban Creatures обединиха усилия, за да
трансформират сградата на Комплекса за ранно детско развитие в столицата в произведение на изкуството,
съобщават от пресцентъра на организацията.
Проектът е отнел няколко години, за да даде нов живот и мисия на сградата на ул. "Гюешево" 21, където се е
намирал бившият дом за медико-социални грижи за деца от 0-3 г. "Св. София". В реализацията му са участвали
индивидуални и корпоративни дарители, осигурили специализирано оборудване и обзавеждане. 
От фондация "За нашите деца" посочват, че вече няма спомен от бившия дом за изоставени малчугани.
Помещенията му са превърнати в зали, "в които днес ехти детски смях, правят се първи стъпки, изричат се първи
думички". В новия Комплекс за ранно детско развитие семействата могат да получат подкрепа от социални
работници и психолози, детски логопеди и рехабилитатори, фамилни терапевти и специалисти по ранно детско
развитие.
Оттам посочат още, че със средства на Турската агенция за международно развитие е извършено цялостното
облагородяване на двора. "Щастливи сме, че благодарение на Urban Creatures, сградата вече има и нов облик,
който да стимулира сетивата и да припомня на всички наши малки и големи посетители, че светът е цветен и
изпълнен с хиляди възможности", допълва Иванка Шалапатова, изпълнителен директор на Фондация "За нашите
деца".
По думите на Ясен Гешев, основател на Urban Creatures, този проект се откроява сред множеството с необичайни
творби, които са създали през последните 12 години. В тази стенописи напълно умишлено не е поставен артиста и
неговото изкуство в центъра на вниманието, а децата. Те бяха в ролята на куратори на световно признатия
български художник Bozko, казва Гешев.
Целта е да създаде среда, която да позволява на децата да се чувстват защитени, да са спокойни, да могат
свободно да фантазират и играят в различни приказни светове. За това и името на проекта е "Дърво на мечтите". 

Основен ремонт за над 300 000 лева е направен в детското отделение на силистренската болница. А доброволци
от фондация "За доброто" изрисуваха стените с цел промяна на емоционалната среда за децата-пациенти и за
техните родители.

Проектът се нарича "Светулка" и основната му цел е обновяване на лечебните заведения в страната.
Официалното откриване и представяне на свършеното в областната болница предстои до края на месеца.
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Последният ремонт на детското отделение в Силистра е отпреди повече от 20 години, разказа директорът на
болницата в крайдунавския град д-р Васил Славов.

Проект "Светулка" на фондацията осигурява мебели, обзавеждане и медицинска апаратура на приблизителна
стойност от 60 000 лева.

Изследвания показват, че за успешното лекуване на деца средата е от голямо значение, коментира Магдалена
Славова от фондация "За доброто", която е архитект и е ангажирана с интериорния дизайн.

Не е безразличен и екипът на детското отделение, ръководен от д-р Ирина Чумпалова към промяната, създаваща
условия, отговарящи на съвременните изисквания за лечение на деца. Обновени са кислородната инсталация,
мониторите за наблюдение и друга медицинска техника.

Рискът да останем без детско отделение е постоянен, тъй като няма лекари. Дежурства поемат педиатри,
работещи на кабинет, но са само двама. Апелът е към всички специалисти по детски болести от региона, каза д-р
Васил Славов, защото положението е критично, като навсякъде в страната.

И все пак най-ценната придобивка за детското отделение остават изградените санитарни възли към всяка една
стая, тъй като досега имаше само един, общ за цялото отделение.

SEHUBS - Хъбове за съвместно развиване на социални предприятия

От януари 2021 г. Български център за нестопанско право участва в разработването на иновативен модел на
хъбове за съвместно развиване на социални предприятия, които работят с различни групи в неравностойно
положение или за преодоляване на социални проблеми в различни области (култура, спорт, заетост и др.). Това се
случва в рамките на проекта "SEHUBS Co-creating Hubs for Social Enterprises" в международно партньорство с
PRISM Impresa Sociale (Италия), Athens Lifelong Learning Institute (Гърция) и University of Lodz (Полша). Повече
информация за останалите дейностите ще намерите тук.

Моделът, който създадохме заедно, се базира на проучвания и тестване на терен сред социални предприятия в
четирите държави - Италия, Гърция, Полша и България.

Запознайте се с модела тук >> A BETTER FUTURE FOR SOCIAL ENTERPRENEURS: AN INNOVATIVE MODEL TO CO-
CREATE HUBS FOR SOCIAL ENTERPRISES <<

Социалното предприемачество – предизвикателства, силни страни и препоръки за развитие

В първата част на публикацията е представен контекстът в четирите държави – България, Италия, Полша и
Гърция, както и рамката за социално предприемачество на европейско ниво.

Сред интересните акценти са броят на социалните предприятия във всяка една от държавите и броят на заетите
лица в тях. Прави впечатление, че в Италия при население близо 56 милиона души има цели 94 030 социални
предприятия, докато в България при население от 6.92 милиона души като социални предприятия се
самоопределят 2249 (данни от НСИ), но в Регистъра за социални предприятия са вписани едва 34 такива. Също
така за България няма налични данни за заетите в социални предприятия лица, докато в Италия броят им е близо
846 хиляди души.

Развитието на средата за социално предприемачество би позволило и по-широко приложение на модели за
съвместно развиване на хъбове, сътрудничество в мрежи и колаборации между самите социални предприятия.

Една от интересните теми, която развива моделът, е посветена на привличането и задържането на
висококвалифициран персонал с добри управленски умения и опит. Това предизвикателство е свързано с
неизменно по-високите разходи за заплати на висококвалифицирани служители, като се има предвид, че
социалните предприятия като цяло имат ограничени възможности за предлагане на конкурентни заплати в
сравнение с други сектори на икономиката. На европейско ниво има малко данни и проучвания по темата,
въпреки че човешкият ресурс – мениджъри, служители, доброволци - има ключова роля за успеха на социалното
предприятие.

Във втората част на модела ще се запознаете с 12-те обучителни теми, разработени от партньорите като част от
програмата за развиване на капацитета общността от социални предприятия в Хъбовете:

Заглавие: Иновативен модел на хъбове за съвместно развиване на социални предприятия
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Изграждане на общност и адресиране на нуждите на общността
Предприемаческа ориентация
Работа в мрежа
Социално въздействие
Финансиране
Вътрешна и външна комуникации
Комуникация и взаимодействие с хора със специални потребности
Коучинг
Менторство
Управление на човешките ресурси
Междукултурен мениджмънт
Управление на услуги и физически пространства

Като приложения към модела са представени добри практики, ролеви модели и примери на социални
предприятия с най-разнообразен профил от четирите европейски държави. Приложенията може да прочетете и
споделите от сайта на проекта: www.se-hubs.eu

______________________________

Материалът е подготвен в рамките на проект "SEHUBS Co-creating Hubs for Social Enterprises" (621421-EPP-1-
2020-1-IT-EPPKA3-IPI-SOC-IN). Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Настоящият
материал отразява единствено възгледите на авторите и Комисията не носи отговорност за използването на
съдържащата се в нея информация.

Представители на благотворителната организация на българите в чужбина "Ангели за България" провеждат
безплатни медицински прегледи в десет населени места в силистренска област, съобщиха пред БТА от Женско
сдружение "Екатерина Каравелова", което е партньор на благородната кауза.
От "Ангели за България" осигуряват възнаграждението на екип от лекар, шофьор и социален работник, разходите
за гориво, лекарства и консумативи. Всеки един преглед ще съдържа измерване на кръвно налягане, преслушване
на гърдите, ЕКГ, тест за кръвна захар, измерване на сатурация, преглед на гърло, изслушване и взимане под
внимание на оплакванията на пациента, предприемане на последващи действия.
"В българските села липсва медицински персонал от над 20 години. Лошата инфраструктура, липсата на
транспорт, ниските пенсии и изселването на младите хора към градовете, превърнаха възрастните хора в жертви
на неадекватното управление", посочват от благотворителната организация.
Прегледите ще продължат до края на август.
"Ангели за България" е благотворителна организация, създадена във Великобритания от родолюбиви българи,
които вярват, че могат да помогнат на нуждаещи се в родината им. 

Имаме регистрирани формирования по Закона за защита от бедствия и аварии и помагаме на службите на
пожарната, когато се налага. Може да е свързано с природно бедствие, наводнение, земетресение, пожари.
Пожарите са най-чести. Ходим също на катастрофи и друг тип произшествия

Така обобщи за БНР работата на доброволците у нас Георги Влайков от "Аварийно спасяване" – Пловдив. Елемент
на самоорганизиране при доброволците няма. Ако някоя пожарна служба има нужда от доброволци, тя се свързва
с Оперативен щаб на Националната асоциация на доброволците. На местно ниво, Оперативния център на
пожарната се свързва с местните ръководства на доброволни формирования.

"Има все още общини, които нямат регистрирани доброволни формирования. Причините са различни –
застаряващо население или липса на мотивация сред младите хора да се занимават с това", обобщи Влайков в
предаването "Преди всички" по "Хоризонт". При нужда им помагат формирования от съседни региони.
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Влайков обясни и причината все още да няма закон за доброволчеството в България:

"Все още не е толкова належащо, а при нас нещата се случват, чак след като станат много належащи. Опитът от
Турция показва, че след голямо бедствие, както при тях станаха земетресенията, те в момента имат една от най-
странните структури за спасителна дейност – държавна, частна, неправителствена, доброволна – всичко е
организирано прекрасно".

Заплахите за уволнения не са градски легенди

"Нашият тип доброволчество е малко по-различен. Занимаваме се строго с аварийно-спасителна дейност. Има
член в Кодекса на труда, че работодателят трябва да освободи съответния доброволец, когато той изпълнява
такива задължения – този човек се води в неплатен отпуск. Проблемът идва от това, че има хора, които работят в
частни фирми и има работодатели, които казват: "Ако ми липсваш три пъти по два дена за този месец, може после
просто да не работиш". Тук по-скоро е въпрос на начин на мислене и възприемане на доброволчеството от страна
на работодателя, а толкова документално. Въпрос на култура на възприемане на доброволчеството! На Запад,
когато в една фирма доброволците отидат до свършат някаква работа, после работодателят това го пише по
всичките социални медии и казва: "Наши доброволци бяха там и помогнаха", докато тук…".

И в България има големи западни предприятия, които имат регистрирани доброволни формирования по западен
образец, екипирани от самото предприятие, оптимист е Влайков.

Обученията са в пожарните служби или в Центъра за професионално обучение към Националната асоциация за
доброволците. Има задължителен курс при встъпването в доброволното формирование, а след това – възможност
да се надгражда.

Има държавно делегиран бюджет за екепировката и оборудването, с които се закупува част от екепировката.
Формированията към юридически лица са на самоиздръжка:

"Спасителната дейност не евтина никъде по света и проблемът с оборудването винаги го има. Няма евтино
нещо, което можеш да си купиш! Няма компромис, който може да направиш с личната си безопасност. Ако
отговаряте за 10 човека и трябва да ги вкарате в пожар, а след това – да ги върнете вкъщи, няма да направите
компромис с качеството".

Организацията е най-тежката дейност за доброволците, защото иска много време и усилия.

"Ние не получаваме заплащане за това, което правим и няма как да отделим двама човека на пълен работен ден
да се занимават с организация. Всеки поема по нещо, доколкото може".

Пожарите най-често се дължат на човешкия фактор. Опитът на доброволците сочи като най-явни причини
горенето на стърнища, небрежността в къмпингуването, гасенето на цигари:

"Разбира се има и теории, че има хора, които искат да запалят точно тази гора, защото после искат да вземат
дърветата за дърводобив, но не е наша работа да определяме кой, защо и как го прави".

Влайков призова за припознаване от общество на това, което правят доброволците.

Празник на цветовете на живо в двора на Карин дом! Събитието ще се състои в рамките на дните: 16-19 Август от
17 до 21:00 часа. Вход свободен.

В двора на Карин дом от 16.08 до 19.08 за трета поредна година ще се проведе Празник на цветовете на живо!
Входът е свободен! Карин дом очаква своите гости всеки ден от 17:00 до 21:00 часа. Ще има занимания за деца и
възрастни – работилници с цветята на д-р Бах, ателиета за парфюми и чудни истории, Арт работилници,
нейрография, хлеботерапия, декорации на мъфини, лекции за цветята на д-р Бах и законите на любовта, дискусии
с тематики род и семейство, констелации, цветята на д-р Бах, биорезонасна дигностика, практики – акашови
записи, ТЕС, пренареждане на матрицата, метаморфна техника, интуитивни и телесни практики. Всички те са
обединени от идеята да Ви покажем мъдростта на живата природа, да Ви поканим да чуете душата си, да откриете
своята си лична посока и да видите силата си.

Освен вечерните практики и работилници, на 17.08 и 19.08 е предвидено посрещане на изгрева с допълнителни
практики на плажа. Цялата програма можете да видите на официалната страница на Празник на цветовете с
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кауза.

В рамките на събитието всички участници и организатори работят на доброволни начала, с ясната цел да дадат в
точно този момент знания, подкрепа и грижа.

Тази година празникът има и Кауза: да съберем пари за Залата за Физиотерапия в новата сграда на Карин дом.
Всеки посетител може да се включи в каузата по своя преценка като си закупи продукт от Благотворителния
магазин, използва благотворителна консултация с нашите специалисти или остави сума директно в кутиите на
Карин дом.

Този 4-дневен фестивал е подходящ за търсещите хора, които искат да се докоснат до един различен свят. Свят, в
който всеки е свободен да изрази себе си, проявявайки личната си сила и творейки без условия. Празникът на
цветовете е една своеобразна покана да допуснете Цветята на др. Бах в живота си и да си позволите да живеете в
лекота и радост.

Организаторите Ви очакват!

Кога: 16.08 -19.08 от 17:00 до 21:00 часа

Къде: В дворът на Карин Дом, в Морската градина

Най-новата детска площадка в столичния район Нови Искър, намираща се на ул. "Момина сълза", вече разполага с
модерни съоръжения за игра, съобщава районният кмет Даниела Райчева.

"Площадката разполага с голяма, оградена площ за игра, три съоръжения, две комбинирани кошчета за разделно
събиране на отпадъци и две пейки. Има поставени и образователно-информационни табели", посочва кметът.

В близост до новите съоръжения вече има монтирана тенис маса, както паркова мебел

Детският кът е изграден с помощта на Булекопак. Дарителят е избрал именно това място заради красивата зелена
паркова зона, която се оформя там.

"На мястото има и огромен кръст, където този понеделник ще бъде направен курбан", допълва кметът Райчева.

Реклама 

Дружеството е дарило 1000 лв. за първоначален капитал на фондацията

Компанията за технологии в пчеларството "Бии Смарт Текнолоджис" АД е учредила фондация "Истински мед" с
основни цели опазване на пчелите и подкрепа на пчеларството.

Учредителното събрание се е провело на 5 август и фондацията вече е вписана в Търговския регистър, посочва се
в съобщение на дружеството, публикувано чрез сайта x3news.com.

Публичното дружество е дарило 1000 лева като първоначален капитал за фондацията. Тя ще се финансира от
други дарения, европейски и държавни фондове, частен капитал.

Предвижда се фондацията да провежда информационни кампании и събития, да създава образователни
материали, да провежда курсове и обучителни програми, за да осъществява целите си.

В управителния съвет на фондацията влизат двамата съоснователи на "Бии Смарт Текнолоджис" – Сергей Ангелов
и Владимир Василев, както и маркетинг директора на компанията Стефани Димитрова.

Заглавие: Нова площадка ще радва децата в район Нови Искър (СНИМКИ)

Дата: 12.08.2022 09:08
Медия: Столица Бг

Заглавие: "Бии Смарт Текнолоджис" учреди фондация за опазване на пчелите в България

Дата: 12.08.2022 09:32
Медия: Инвестор.БГ

https://stolica.bg/raion-novi-iskar/nova-ploshtadka-shte-radva-detsata-v-raion-novi-iskar-snimki
https://www.investor.bg/a/538-pazari/358055-pt-bii-smart-teknolodzhis-uchredi-fondatsiya-za-opazvane-na-pchelite-v-balgariya


Фондацията ще има и обществен борд, който ще функционира като консултативен орган и ще съветва и подпомага
управителния съвет при извършване на дейностите на фондацията.

"Бии Смарт Текнолоджис" набра търсените 1,2 млн. лева от BEAM пазара на Българската фондова борса (БФБ) в
средата на юли. От миналата седмица (5 август) акциите ѝ вече се търгуват на БФБ.

Дружеството притежава платформата "Истински мед" за търговия с мед и пчелни продукти. То подбира пчелари от
цяла България, като изкупува меда им и след това го продава на клиентите си. Клиентите могат да избират да
купят готови разфасовки мед от сайта или да ползват някоя от абонаментните му услуги, вкл. осиновяване на
кошер.

"Бии Смарт Текнолоджис" е основана през 2015 г. Компанията развива технологичния бранд Pollenity, под който
разработва и продава сензорна технология за наблюдение на пчелните семейства вътре в кошерите. Устройствата
на компанията следят различни показатели за пчелното семейство и информират пчеларите за промени,
например в температурата, влажността, жуженето на пчелите.

През 2016 г. дружеството е сред глобалните финалисти в състезанието за стартъпи на Chivas. То е получавало
инвестиции от фондовете NEVEQ и Eleven. През 2021 г. чрез платформата му "Истински мед" са осиновени над 2
хил. кошера и са подкрепени 25 пчелари.

Свързани компании:

Бии Смарт Текнолоджис АД - основна емисия(BEE)

Младежки център за развитие "Взаимопомощ" търси български доброволци за участие в своя проект "По-зелена
Европа 2" по програма "Европейски корпус за солидарност" от 27 септември до 23 ноември 2022 г . Той ще се
реализира на територията на община Казанлък, а доброволците ще се включат в дейности на открито чрез
изграждане на екоцентър "Зелена Европа", поясняват от Сдружението. В него ще се прилагат екотехнологии като
компостиране, рециклиране и др.
Ще бъдат създадени филми и други изкуства, посветени на околната среда. За да станете част от този екип, трябва
да притежавате различни умения и опит, да обичате да работите по направа на видеоклипове, бюлетини и на
презентации в училищата на еко тематика.
Допускат се само лица от 18 до 30 години, уточняват от организацията.

Повече на: https://theyouth.info/blog/volunteering/greener-europe-2/

Последвайте PRESSTV вече и в Telegram

Фонд за подпомагане лечението на жители на община Разлог- Росен Коцаков" стартира дейност След месеци
усилена работа и откриване на банкова сметка за дарения през тази седмица, "Фонд за подпомагане лечението
на жители на община Разлог- Росен Коцаков" започна своята дейност. Първият дарител е основателката
Борислава Коцакова, която преведе събраната сума за лечение на своя покоен съпруг Росен Коцаков, в размер на
90 110,00 лева. Всеки, който желае да дари средства и да подпомогне нуждаещите се жители на община Разлог,
може да направи превод по банкова сметка с IBAN: BG41FINV91503117633999, титуляр: ОБЩИНА РАЗЛОГ. През
изминалите месеци Община Разлог, Борислава Коцакова и г-н Полежанов взеха решението да бъде учреден
специален фонд, в памет на покойния Росен Коцаков. Идеята е Фондът, от хората за хората, да бъде финансиран
непрекъснато с дарения. Целта е да се подпомогнат жители на община Разлог, нуждаещи се от скъпоструващо
лечение, профилактика, диагностика, рехабилитация в страната или чужбина, за което здравната каса и/или други
източници не осигуряват необходимите средства и лицата не разполагат с лични такива. На редовна сесия през

Заглавие: Търсят доброволци за изграждане на Екоцентър

Дата: 12.08.2022 10:06
Медия: Телевизия Пресс

Заглавие: В Разлог се учреди Фонд за подпомагане лечението на жители на общината

Дата: 12.08.2022 10:21
Медия: Пирин Нюз

https://presstv.bg/regional/%D1%82%D1%8A%D1%80%D1%81%D1%8F%D1%82-%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%86%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D0%B8%D0%B7%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%B5%D0%BA/
https://pirinnews.com/novina/8706/v-razlog-se-uchredi-fond-za-podpomagane-lechenieto-na-zhiteli-na-obshinata/


месец юни Общински съвет Разлог от своя страна прие учредяването на "Фонд за подпомагане лечението на
жители на община Разлог- Росен Коцаков, правилник за неговата организация, дейност и управление, определи
комисията за подбор на предложенията за даряване на средства, както и тристранен спесимен, преди всяко
плащане. Съветът учреди целеви средства, от които да се използва частично или цялостно финансиране на
нуждаещите се. Комисията, която ще разглежда постъпилите молби за помощ бе определена в състав, д-р Мария
Копанарова – Тасева - председател на общински съвет – гр. Разлог, д-р Радко Тумбев – общински съветник,
Борислава Коцакова – дарител, Тодор Дамянов – директор на дирекция "АОФ" в Община Разлог; Гергана Колчева
– Фарфарова – юрисконсулт в Община Разлог, а преди всяко плащане да бъде издаван тристранен спесимен,
подписан от д-р Тумбев, г-жа Коцакова и г-н Дамянов. Цялата документация, свързана с Фонда, може да бъде
намерена на сайта на Община Разлог. https://razlog.bg/news/item/8865-2022-08-11-13-29-21 

В рамките на Международния ден на младежта ще се проведе Младежки фестивал My Sofia. Youth with causes.
Той ще се състои в пространството Agora, което е в непосредствена близост до ВЕЦ – Кокаляне, а мотото на деня
за 2022 г. е: "Солидарност между поколенията: създаване на приобщаващ свят". Активностите са насочени към
младите модерни хора в София, техните семейства и приятели. На фестивала ще има открити уроци по йога,
пилатес, зумба, безплатни уроци по академично гребане и кану-каяк, музикални вечери, рисуване и др. През тази
година фестивалът поставя 4 кампании с кауза:

- "Създай жерав" в подкрепа на хората с множествена склероза с фондация "МС – Мога Сам";

- "Разкриваме, спасяваме, защитаваме - отговорна грижа за животните" с "Четири лапи";

- Превенция на употребата на наркотичните вещества със симулации и арт работилници от Превантивно-
информационен център по проблемите на наркоманиите към Столична община (ПИЦ по ПН – София) ;

- Консултации за психичното здраве и информация къде да потърсим подкрепа в случай на домашно насилие -
фондация "Анимус".

"Малко. Бързо. Болно" е кампания на фондация "Четири лапи" свързана с незаконната търговия с кученца, която
цели да осведоми хората за рисковете, която тази незаконна търговия крие. Подробности за нея разказа Марина
Атанасова, координатор Програми от фондация "Четири лапи".

Тя призова всички хора да осиновяват кучета, а да не купуват и сподели, че кампанията също така цели да
предпази хората, които биха си купили кученце от рисковете то да се окаже болно. По думите й, въпреки, че
законовите изисквания в България за продажба на кучета са ясни, те масово се пренебрегват.

"Ние сме изключително щастливи да вземем участие в този младежки фестивал и заедно с останалите важни
каузи да представим и темата за хуманното отношение и отговорната грижа за животните", заяви Атанасова и
допълни, че ще има интересна викторина с въпроси, която ще провери знанията на младежите за домашните
любимци, а правилно отговорилите ще получат награди". Тя отбеляза, че представители на фондацията ще
присъстват на фестивала днес, 12 август от 15 до 19 ч. и в събота, 13 август от 11 до 17 ч.

По темата за фестивала се включи и Биляна Савова от фондация "МС - Мога сам", която фондация оказва
подкрепа на хората с множествена склероза. Тя разказа повече подробности защо на фестивала ще бъдат
сгъвани хартиени жерави. Савова посочи, че промяна е нужна е важно да се работи с младежи.

"Моделът, в който живеем не работи, той е грешен. Тези, с които аз работя са на възраст между 10 и 20 години.
Много добре и бързо попиват нещата, които им казвам и им давам като примери, и започват много мъдро да
крачат в живота си. Малко възрасти вярват, че млади хора на тази възраст биха могли да бъдат мъдри и да
действат мъдро. Всъщност те са по-мъдри от нас. Те са мои много големи учители и вярвам, че взаимно си
помагаме", сподели Савова.

По думите й, в инициативата с хартиените жерави са се включили много хора и във фондацията получават много
жерави от детски градини и училища.

"Сгъването на хиляда жерава е много сериозна работа. И легендата, която идва от Япония разказва, че който
сгъне хиляда жерава ще стигне до мечтата си и желанието на сърцето си. Опитът ми показва, че много малко хора
знаят какво искат сърцата им и аз ги успокоявам, че въпреки, че не знаят, когато започнат да сгъват жерави, ден
след ден, жеравче след жеравче ще кристализира тази идея, ще се оформи тази мечта и тази цел. И когато вече си
сгънал хилядния жерав, със сигурност ще знаеш какво правиш оттук-нататък", поясни Савова.

Тя допълни, че когато хората изпратят своето ято жерави на фондация "МС - Мога сам" се намират дарители,

Заглавие: Фестивал събира младите хора с кауза в средата на август в столицата

Дата: 12.08.2022 12:03
Медия: Радио София

https://bnr.bg/sofia/post/101689920/festival-sabira-mladite-hora-s-kauza-v-sredata-na-avgust-v-stolicata


които ги откупуват и по този начин се захранва специален фонд "Андрей", който помага на хората да вървят към
смислените неща и своето благополучие.

Повече подробности можете да чуете в звуковия файл.

ИНДИВИДУАЛНО ДАРИТЕЛСТВО

На 4 август младоженците Глория и Георги Костадинови дариха на Неонатологичното отделение в болница "Д-р
Стефан Черкезов" пулсоксиметър. Те са събрали средствата на сватбата си. По тяхна инициатива гостите не са
купували букети, а са дарили пари, с които е закупен апаратът.

Глория и Георги живеят във Велико Търново заедно с дъщеря си Ния, която е на 5 години. Детето е родено в
болница "Д-р Стефан Черкезов" със секцио при доц. Стойков. Майката сподели, че е много доволна от доктора и
винаги при него ходи на прегледи.

"На сватбата ни присъстваха около 220 души, предимно млади хора. Всички приеха присърце идеята за
дарението. Ние сме много доволни и щастливи", сподели Глория. Младото семейство сами са избрали дарението
да бъде за болница "Д-р Стефан Черкезов". Началникът на Неонатологичното отделение д-р Николова ги
насочила какво е необходимо и полезно за отделението. "За нас беше важно в този ден да направим и добро за
някой друг. Знаехме, че всяко семейство ще купи букет, а те не са евтини. И в крайна сметка са красиви, но увяхват
след ден-два и се изхвърлят. Затова взехме решение вместо букети да направим всички заедно едно добро дело.
И резултатът е налице. Успяхме заедно да съберем прилична сума, която да помогне на рисковите бебета в
МОБАЛ "Д-р Стефан Черкезов", разказва Глория. "Каузата на Глория и Георги ми хареса и смятам, че ако бяхме
подарили цветя, парите ни щяха все едно да са изхвърлени. С тази инициатива ние ги вложихме в едно добро
дело", сподели гост на сватбата. "Бих последвала примера на семейство Костадинови, тъй като
благотворителността е добродетел, която съдържа в себе си вяра и надежда", сподели друг от поканените на
събитието.

По думите на началника на неонатологията това е поредното дарение в отделението. Тя сподели, че преди два
месеца Националното сдружение на съдебните служители – секция Велико Търново, са предоставили на
отделението инфузионна помпа. "Ние благодарим на всички дарители. Дарителството е хубаво да е част от
ежедневието ни, насърчаваме го и самите ние се включваме в благотворителни каузи", сподели д-р Николова.

"С високия клас пулсоксиметър в болницата ще имаме възможност денонощно да проследяваме жизненоважни
показатели при рисковите новородени. Апаратът показва насищането на кръвта с кислород и сърдечната честота",
обясни началникът на неонатологията.

Коментар направи и майка, чието дете се лекува в неонатология на болница "Д-р Стефан Черкезов". Тя сподели,
че екипът в отделението полага изключителни грижи за детето й. За нея неонатологията е едно от най-важните
отделения и с радост би се присъединила към подобна благотворителна кауза.

"Радостен съм, че въпреки проблемните условия, в които живеем, има такива хубави инициативи. Хората мислят
за бъдещите поколения", сподели директорът на болницата д-р Красимир Попов при срещата си с дарителите. От
името на МОБАЛ "Д-р Стефан Черкезов" той връчи благодарствено писмо на младото семейство.

Кадър www.facebook.com/slyubovzatsvetin

5 – годишно момче от Кюстендил има нужда помощ, за да оздравее.

Заглавие: Младоженци дариха ценен апарат за неонатологията, купен с пари, събрани на сватбата

Дата: 04.08.2022 23:55
Медия: Вестник Борба

Заглавие: Цветин на 5 годинки от Кюстендил има злокачествен тумор и се нуждае спешно от помощ

Дата: 05.08.2022 09:04
Медия: Lekuvai.bg

https://www.borbabg.com/2022/08/04/smladozhentsi-dariha-tsenen-aparat-za-neonatologiyata-kupen-s-pari-sbrani-na-svatbata/
https://lekuvai.bg/124683/


Цветин Каканаков наскоро е диаогностициран с Дифузен нехочкинов лимфом IV-ти стадий и вече се намира в
Истанбул в болница Acibadem Maslak, предаде Дарик.

Цветин от скоро е батко на няколко месечно братче.
Радостта в семейството му стихва, когато Цветин внезапно получава подуване на лимфните възли на вратлето.
Всичко започва с наглед безобидно лечение и смяна на няколко антибиотика. Уви, това не дава резултат, а
лимфните възли се подуват още повече.

Следват изследвания и консултации с хематолог. Стига се до скенер и биопсия в Пирогов, след което Цветин е
хоспитализиран в ИСУЛ.

Потвърдената от двете болници диагноза е злокачествен тумор – Дифузен нехочкинов лимфом, неуточнен, Т-
клетъчен, IV-ти стадий. Така само за няколко дни, светът на Цветин и на семейството му се преобръща.

Лекарите в България препоръчват химиотерапия – лечение с вливания, но родителите решават по препоръка на
свои близки да потърсят консултация в клиники в Истанбул.

Цветин има оферта на стойност 100 750€ за 6 месечно болнично лечение.

По офертата не са включени допълнителни лекарства,престой и извънредни болнични разходи.

Тъй като Цветин и семейството му вече са в Истанбул е невъзможно за момента да бъде отворена Дарителска
сметка молим всеки ,който може да помогне да дари по сметката на майката на Цвети

Титуляр:Цветелина Джонева-Каканакова
IBAN:BG68RZBB91551077150480
(Сметка в лева)
Основание:Дарение за лечение на Цветин Каканаков!

Повече информация и документи вижте в https://www.facebook.com/slyubovzatsvetin

Благотворителен концерт в памет на музикантите Венцислав Василев от Нова Революция и Димо от P.I.F
организират тази вечер Крепостта "Туида" и общината и Младежкия дом в Сливен, със специалното участие на
двете рок-групи и Dynamic Project. Даренията ще бъдат предоставени на школа за млади таланти за закупуване на
апаратура. Входът е свободен, началото е от 19 ч., съобщи Мая Иванова, директор на археологическия обект.

По традиция крепостта Туида в Сливен организира концерти, театрални и оперни спектакли и възстановки всяко
лято. Следващата седмица, на 11-ти август ще се играе комедийния спектакъл "Сватба със закъснител". На 18-ти
август с концерта "Киното в ноти" с музика на италианския филмов композитор Енио Мориконе ще гостува
Бургаската опера. На 30-ти август ще се играе постановката "Последната нощ на Сократ", а на 31-ви август ще
гостуват Стефан Вълдобрев и "Обичайните заподозрени"

"При нас туристите могат да се запознаят с историята на античния и средновековен град, но и да го опознаят и
преживеят – като се облекат в одежди, да пострелят с лък, да надникнат в занаятчийски работилници и да вкусят
ястия от средните векове.", каза Мая Иванова. Тя допълни, че крепостта е изключително достъпна, намира се в
рамките на града, към кв. Ново село. Има асфалтиран път и паркинг до нея.

Чуйте интервюто с Мая Иванова, директор на крепостта "Туида" в Сливен в звуковия файл.

5-годишно дете от Вълчедръм има нужда от помощ, за да се лекува, научи BulNews.

Заглавие: Благотворителен концерт в крепостта Туида

Дата: 05.08.2022 08:50
Медия: Радио Стара загора

Заглавие: Да направим добро! 5-годишната Вики от Вълчедръм има нужда от нашата помощ

Дата: 08.08.2022 10:06
Медия: BulNews.bg
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Виктория Евгениева Валериева е с диагноза остра левкемия и вече втори месец е на химио и лъчетерапия в
болница в София. Пред наш репортер баща ѝ Евгени, който гледа сам нея и 9-годишния си син, разказа, че ако до
10 дни терапиите не дадат резултат ще се наложи да бъде направена операция. Парите за нея, както и за всички
лекарства, които трябват сега и след това, са непосилни за него.
"Събираме пари от доброволци и това има ефект. Все още има хора с добри сърца, които ни помагат за лечението
на детето и аз съм им благодарен за това. Ако се наложи да бъде направена операция не знам какво ще правим,
тъй като сумата за нея ще бъде много голяма", споделя бащата на момиченцето.
Той се обръща с молба за помощ към всеки, който има желание и възможност да подаде ръка. Банковата сметка
на бащата е:
IBAN: BG85 BPBI 7933 1080 7955 01 - Евгени Валериев Евтимов
BIC: BPBIBGSF 

В ямболското село Роза на 14 август, неделя, от 20:00 часа ще се състои благотворителен концерт за лечението на
5-годишния Митко от Ямбол. Детето се бори с две онкологични заболявания – остра лимфобластна левкемия и
остра миелоидна левкемия. Това съобщиха на брифинг в община Тунджа инициаторите на кампанията за
лечението Цонка Добрева и Петя Димитрова, пише БТА.

По думите им необходимата сума за лечението на момченцето е 700 хил. лева, като до момента са събрани около
380 хил. лева. Детето е на повторно лечение в Израел, след една неуспешна трансплантация на костен мозък с
донорски клетки от бащата. Състоянието на Митко в момента е влошено и кампанията е спешна. Необходима е
втора трансплантация, за която донор ще бъде майката.

Кметът на община Тунджа Георги Георгиев обяви, че ще бъдат отпуснати 10 хил. лева за лечението на детето.
Средствата са от благотворителния фонд на Коледния бал на общината. Местната управа също започва
благотворителна кампания.

Активна кампания тече и в различни фейсбук групи – "Заедно за Митко", "Мамите на Ямбол", "Да върнем усмивката
на малкия Митко" и др

БТА припомня, че средства могат да се даряват чрез PayPal: [email protected]; по дарителската сметка на името на
детето – BG42 UNCR 7000 1524 6654 90, BIC: UNCRBGSF, титуляр: Димитър Димитров Карарадев; по личната
сметка на семейството – BG46 UBBS 8002 1056 0316 40, BIC: UBBSBGSF; чрез дарителска платформа -
https://pavelandreev.bg/campaign/dari-jivot-na-mitko.

Светлозар Дончев е с болестта на Бюргер и има нужда от трансплантация на стволови клетки

48-годишния Светлозар Дончев, който е самотен баща на две деца и е диагностициран с болестта на Бюргер
(Buerger's Disease). Той е един от малкото хора с болестта на Бюргер в България и от 2019 г. се бори, за да не
бъдат ампутирани краката му, пише OFFNews. Преди да заболее, Светлозар е имал сигурна и постоянна работа, с
която е издържал и изхранвал двете си деца, за които сам се грижи. Болестта обаче го прави нетрудоспособен и
проблемите му започват да се задълбочават. За съжаление поддържащата и животоспасяваща терапия на
Светлозар не се покрива от НЗОК и той изпада в невъзможност сам ди си купи скъпоструващите медикаменти за
своето лечение, както и да закупи храна и дрехи за двете си деца.

Приятелите на Светльо проявяват милосърдие и солидарност и организират няколко дарителски кампании, чрез
които са събрани средства както за лекарства за лечението му, така и за дрехи и храна на децата му.

Тежкото заболяване на Светлозар е нелечимо, въпреки че може да се стопира с медикаменти. Лекарят, който
досега го е лекувал, му съобщава, че при най-тежкия сценарий е възможно да се стигне до ампутация на краката.

Заглавие: Благотворителен концерт за 5-годишния Митко от Ямбол, който се бори с две онкологични
заболявания

Дата: 08.08.2022 15:37
Медия: 24 Часа

Заглавие: Помогнете! Тежко болен самотен баща се нуждае от средства, за да се излекува и живее

Дата: 08.08.2022 21:03
Медия: kafene.bg

https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/12231488
https://kafene.bg/%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B5-%D1%82%D0%B5%D0%B6%D0%BA%D0%BE-%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD-%D0%B1%D0%B0%D1%89%D0%B0-%D1%81%D0%B5/


Въпреки мрачните прогнози, Светлозар получава лъч надежда, когато разбира, че чрез инжектиране на стволови
клетки може да бъде стопирано развитието на тежкото му заболяване и да се избегне ампутация на краката му.

Необходимите средства за двете процедури за инжектиране на стволови клетки, заедно с предстоя в болницата в
Турция са 50 000 лв., сума която е непосилна за семейството на Светлозар.

От дарителските кампании, които приятелите на Светозар организираха до сега са събрани 47 000 лв., но те не са
достатъчни, за да може той успешно да завърши двете процедури на трансплантация на стволови клетки. Именно
затова приятелите на Светльо се обръщат още веднъж към всички хора с добри сърца с молба и призив за помощ,
съпричастност и солидарност към Светлозар и двете му деца.

"Всяко направено добро се връща десетократно и нека всеки един от нас да отвори сърцето си и да направи
добро, с което да помогне на Светлозар да оздравее и да се върне към нормалния си живот, работата и грижата
за двете си деца", призоваха приятелите на Светльо.

Те припомниха, че сумата, която не достига за успешното завършване на двете процедури по трансплантация на
стволови клетки е 3 000 лв.

Сметката, по която може да дарите средства и да помогнете на Светлозар, е:

IBAN: BG61FINV91501017624864
BIC: FINVBGSF
Титуляр: Светлозар Николов Дончев
e-mail: don4ev1974@abv.bg
PayPal: Svetlozar Donchev

Телефон за връзка със Светлозар и за дарения на храна и дрехи за децата му: 0877717471

Сподели в:

Нова дарителска платформа в полза на нуждаещите се и организациите, които им помагат, заработи от началото
на август. Нейното име и адрес е podkrepi.bg.

Зад каузата са се обединили доброволци от IT средите, юристи, счетоводители, маркетолози, медици, НПО
представители.

Идеята е отпреди повече от година, когато след скандал с "Хелп Карма" IT специалисти решават да създадат
дарителска платформа, която е напълно прозрачна и се издържа от членски внос и дарения към нея, а не от
комисиона от кампаниите, които тя обслужва, разказа пред Радио София Георги Иванов от сдружението.

"Започнахме с 2 кампании. Едната е образователна, в помощ на незрящите деца в специализираното училище във
Варна. Целта е да се съберат средства и да се създаде кабинет за ерготерапия – обясни Марияна Каролева- член
на Управителния съвет на Подкрепи.бг. – Другата кампания е свързана с Кризисния център за пострадали от
насилие към фондация "Пулс" в Перник."

По думите на Иванов интересът към инициативата и дейността е неочаквано голям. Доброволците са вече близо
хиляда, но имат нужда от още хора, които с уменията да се включат, когато ще са полезни. Тези, които вече нещо са
направили, са 100-150 души.

"Получихме полезна информация от други, известни платформи с опит. Отчетността от всяка кампания ще се
публикува и ще може да се проверява. Ще може да се подават и сигнали за злоупотреба", казаха още Георги
Иванов и Марияна Каролева.

С тях разговаря Катя Василева.

Заглавие: Новата дарителска платформа Подкрепи.бг вече помага

Дата: 10.08.2022 15:17
Медия: Българско национално радио

Заглавие: Благотворителен базар събра близо 880 лв за Кризисния център в Силистра

Дата: 09.08.2022 09:03
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СНЦ"Екатерина Каравелова" в Силистра съобщиха, че от провелия се наскоро благотворителен базар са събрани
близо 880 лв., с които вече са поръчани 4 легла за нуждите на Кризисния център за жертви на домашно насилие в
града - социална услуга, която Сдружението поддържа. 
Сподвижничката на благотворителната инициатива Бернадет Легет, която изцяло пое организацията и
провеждането на базара, се е ангажирала на 14 и 15 септември да бъде проведен още един базар. Целта е да се
съберат средства за още 4 легла, за да бъдат подменини всички стари в Центъра. 

Благотворителната инициатива "Да дарим усмивка" е създадена от група приятели през 2017 г. Сдружението
подпомага с различни каузи социални институции и хора с ограничени финансови възможности. 
Част от имената, които стоят зад инициативата са на Василена Гръбчева, Асен Цеков и Румен Бахов. 
"За да станеш човек с кауза, трябва да имаш сърце за това. Трябва да ти идва отвътре. Не трябва сам да се
подканяш да го направиш, а напротив действията трябва да следват мисълта ти", каза в предаването "Радиокафе"
Василена Гръбчева. 
"Преди 6 години попаднах в един Дом за грижи за деца с увреждания в гр. Роман. Видях, че положението е тъжно,
привлякох няколко приятели и започнахме да посещаваме дома и да помагаме с каквото можем. Тази малка
група от приятели в момента наброява около 4000 души, които станахме като семейство", добави Асен Цеков.
Поредната кауза, зад която те застават е свързана с първия учебен ден. На 11 септември 2022 г., от 10.00 до 20.00
часа в градина "Майчин дом" и градина "Алжир" на бул. "Христо Ботев" в София, организират маратон с едни от
най-добрите спортисти в България, които ще предизвикат себе си. 
"Маратонът ще бъде танцов, музикален и спортен. Целта е да съберем средства, с които да бъде осигурено
всичко необходимо за първия учебен ден за деца от социални институции и от семейства в затруднено
финансово положение. Принципът на дарение ще бъде следният: например, Краси Георгиев за всеки дарен един
лев ще прави една обиколка. Ще имаме спортисти от четири спортни зали, които за всеки дарени 10 лева ще ги
виждаме да правят 10 лицеви опори или 10 коремни преси, като всеки, който иска може да се включи в самото
предизвикателство", каза Василена Гръбчева. 
Средства ще се набират както по сметката на "Да дарим усмивка", така и на място, по време на събитието. 
Подробности можете да чуете в звуковия файл. 

Вече три години и половина 22-годишният Емо Ангелов се придвижва с инвалидна количка, след преживяна тежка
катастрофа, довела до парализа. Момчето се нуждае от скъпо лечение в чужбина, за да проходи отново.
Необходимата сума е в размер на 252 500 долара.

От клиника в Тайланд предлагат поставянето на импланти в гръбначния стълб, които да пускат импулси по
гръбначния мозък и по този начин да раздвижват крайниците. Това е шансът за Емо да ходи самостоятелно и да
движи пръстите на ръцете си отново.

За поставяне на два импланта, присаждане на стволови клетки и 6-месечно последващо възстановяване и
рехабилитация в клиниката са нужни общо 252 500 долара.

Сумата е непосилна за семейството на Емо, затова неговите близки търсят помощ от хората с добри сърца.

На призива откликват Фен клуб ЦСКА Добричъ и кампанията "За нашата родина, за нашите деца". В подкрепа на
младия мъж беше организиран благотворителен турнир по мини футбол.

На събитието бяха събрани малко над 9 000 лева, с които ще се подпомогне предстоящото лечение в Тайланд.
Парите дойдоха от такси за участие на отборите, дарения на играчите и публиката, както и от търг, на който беше
разиграна юбилейна фланелка на ЦСКА с автографите на футболистите от настоящия състав на "червените".

Медия: Кворум Силистра

Заглавие: "Да дарим усмивка" за първия учебен ден

Дата: 09.08.2022 11:14
Медия: Радио София

Заглавие: 22-годишният Емо се нуждае от помощ, за да проходи

Дата: 10.08.2022 13:36
Медия: Столица Бг

https://bnr.bg/sofia/post/101688274
https://stolica.bg/oshte/22-godishniyat-emo-se-nuzhdae-ot-pomosht-za-da-prohodi


Всеки, който има възможност и желание да помогне на Емо, може да го направи по следните начини:

Дарителска сметка в Общинска Банка клон град Добрич

IBAN: BG15SOMB91301068377002
BIC: SOMBBGSF
Титуляр: Емо Николаев Ангелов

Можете да дарите 1 лв. чрез DMS на номер 17 777 с текст EMO
PayPal: emo.angelov1919@abv.bg

Реклама 

Апел за помощ! Млад мъж има нужда от пари, за да оздравее

Скъпи приятели,

Казвам се Мирослав Илиев Иванов и съм на 38 години.

Роден съм в град София, но съм израснал в китното село Лиляче, община Враца. Завършил съм висшето си
образование в СА"Д. А. Ценов" - Свищов.

Обръщам се към Вас с апел за събиране на средства за скъпоструваща операция в град Рим, Италия. През 1995
година в един юлски обед, аз и моето семейство претърпяхме инцидент, при който получих рядкото заболяване-
Синдром на КлипелТреноне. След дълги години ходене по болници в България, лекарите тук заключиха, че
операция в България е невъзможна.

Опитах и лечение с нетрадиционна медицина, но отново без успех. Накрая отчаян от положението, започнах да
търся изход за операция в чужбина и случайно или не – намерих клиника "Гуарниери" в град Рим. Лекарите там
дадоха надежда за моето пълно възстановяване. През 2021 година бях опериран в същата клиника, а сега се
нуждая от трета операция.

За операцията и настаняването в клиниката са нужни 13 000 лв.

Затова и отправям апел към всички Вас – подкрепете ме, за да изпълня своята мечта – да бъда здрав!

Всеки, който желае да дари средства, може да го направи на:

ДАРИТЕЛСКА СМЕТКА В ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА:

IBAN BG13UBBS80021033802550

BIC UBBSBGSF / валута в BGN

Нова дарителска платформа в полза на нуждаещите се и организациите, които им помагат, заработи от началото
на август. Нейното име и адрес е podkrepi.bg.

Зад каузата са се обединили доброволци от IT средите, юристи, счетоводители, маркетолози, медици, НПО
представители.

Идеята е отпреди повече от година, когато след скандал с "Хелп Карма" IT специалисти решават да създадат
дарителска платформа, която е напълно прозрачна и се издържа от членски внос и дарения към нея, а не от
комисиона от кампаниите, които тя обслужва, разказа пред Радио София Георги Иванов от сдружението.

Заглавие: Апел за помощ! Млад мъж има нужда от пари, за да оздравее

Дата: 10.08.2022 14:02
Медия: Враца днес

Заглавие: Новата дарителска платформа Подкрепи.бг вече помага

Дата: 10.08.2022 15:17
Медия: Радио София

https://www.vratzadnes.com/page.php?n=19495195&SiteID=922
https://bnr.bg/sofia/post/101689024/novata-daritelska-platforma-podkrepibg-veche-pomaga


"Започнахме с 2 кампании. Едната е образователна, в помощ на незрящите деца в специализираното училище във
Варна. Целта е да се съберат средства и да се създаде кабинет за ерготерапия – обясни Марияна Каролева- член
на Управителния съвет на Подкрепи.бг. – Другата кампания е свързана с Кризисния център за пострадали от
насилие към фондация "Пулс" в Перник."

По думите на Иванов интересът към инициативата и дейността е неочаквано голям. Доброволците са вече близо
хиляда, но имат нужда от още хора, които с уменията да се включат, когато ще са полезни. Тези, които вече нещо са
направили, са 100-150 души.

"Получихме полезна информация от други, известни платформи с опит. Отчетността от всяка кампания ще се
публикува и ще може да се проверява. Ще може да се подават и сигнали за злоупотреба", казаха още Георги
Иванов и Марияна Каролева.

С тях разговаря Катя Василева.

Младежкият център в Карлово посреща 180 френски доброволци на стадиона този петък. Те ще пристигнат с 60
автомобила "Пежо 205" като носят 6 тона дарение от канцеларски, ученически и спортни материали и пособия за
децата на Общината. Проявата е по повод отбелязването на Международния ден на младежта 12-ти август.
След двугодишно прекъсване на солидарната акция заради пандемията от КОВИД-19, тази година стадион "Васил
Левски" в Карлово отново ще е домакин на голямото приятелско събитие на френски и български младежи,
обединени от ценностите за братство, равенство и солидарност. Деца и младежи от Общината ще посрещнат
френските доброволци с български знамена и питка с чубрица и сол. След получаване на дарението местните
младежи ще го разпределят за малките населени места на Община Карлово, които организират занимания за
деца и за социалните центрове в града. 

Център за обществена подкрепа "Слънчо" - Девин организира благотворителен базар в подкрепа на 22 –
годишната Габриела Хаджийчева. Момичето страда от рядко заболяване "Прогресивна мускулна дистрофия" и за
лечението й са необходими 80 000 лв. На благотворителното мероприятие, което ще бъде открито на 12 август
(петък) от 11.00 часа на площад "Игор Юруков", ще се предлагат уникални ръчно изработени предмети, картини,
сувенири и др. Базарът ще бъде на разположение на желаещите да подпомогнат на Габи през целия ден и в
дните събота (13 август) от 10.00 до 20.00 часа и неделя (14 август) от 10.00 до 13.00 часа. 

София. Да помогнем на Виктор да се излекува. С този апел за помощ се обръщат родителите на младия Виктор,
който има спешна нужда от операция. За съжаление обаче семейството на момчето не разполага с нужната сума
и се обръща към хората с молба да помогнат на детето им. 
"Виктор се прибра от болницата в Турция, където му се направиха всички контролни изследвания за състоянието
му в момента.
Преди известно време, споделихме с вас,че в оперирания бял дроб се е появила киста, която в него момент не
притесняваше лекуващия екип. Но, за съжаление, сега положението е сериозно.
На предните изследвания образованието се виждаше като "сянка", но сега вече е "оцветено" - т.е.пълни се с
течност и се променя.
Има голям риск да се превърне в злокачествено, в тумор. Това принуди лекуващия екип да обсъди на консилиум

Заглавие: 150 френски доброволци пристигат в Карлово с 6 тона дарение за децата в региона

Дата: 10.08.2022 16:59
Медия: Карлово Прес

Заглавие: Благотворителен базар в помощ на Габи организират в Девин от ЦОП "Слънчо"

Дата: 11.08.2022 12:23
Медия: Хасково нет

Заглавие: Апел за помощ: Да помогнем на Виктор да се излекува

Дата: 12.08.2022 10:49
Медия: Фокус

https://www.karlovopress.com/karlovo/drugi-13/150-frenski-dobrovolci-pristigat-v-karlovo-s-6-tona-darenie-za-decata-v-regiona-6771
https://www.haskovo.net/news/547297/blagotvoritelen-bazar-v-pomosht-na-gabi-organizirat-v-devin-ot-tsop-slancho
http://www.focus-news.net/news/2022/08/12/2957959/apel-za-pomosht-da-pomognem-na-viktor-da-se-izlekuva.html


какво да предприемат. Решението е ОПЕРАЦИЯ , възможно най-скоро. Тъй като средствата вече са ограничени,
помолихме за един месец, но отговориха, че това е много време и назначиха дата за операция- 24.08.
Очакваме проформа-фактура за сумата и ще я качим допълнително.Но времето е ограничено -ДВЕ СЕДМИЦИ!
Скъпи приятели, Вики отново има нужда от вашата ПОМОЩ! Молим ви да не го изоставяме сега, след толкова
преодолени изпитания! МОЛИМ ви отново за максимално споделяне! МОЛИМ ви за финансова помощ! МОЛИМ ви
за подкрепа! Да му помогнем да премине и през това! Вики толкова много се бори и вярва, че ще оздравее...Нека
отново му покажем, че сме до него, че не е сам, че Доброто е искрицата божественост, заложена у всеки един от
нас!", апелират близките на Виктор. 
Дарителска сметка 
IBAN: BG55STSA93000027947225
BIC: STSABGSF
Банка ДСК (в евро)
Виктор Спасов Димов
Viktor Spasov Dimov
PayPal: 
zoq_vn111@abv.bg
IBAN: BG72STSA93000027505666
BIC: STSABGSF
Банка ДСК (в лева)
Зоя Стефанова Стефанова
майка на Виктор

ЗАСТЪПНИЧЕСТВО И ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО

Интервю на Дневник 
Александър Кашъмов е адвокат и ръководител на правния екип на фондация "Програма Достъп до
информация". Той е и сред авторите на доклада на Антикорупционния фонд за състоянието на борбата с
корупцията в България. Сред изводите на анализа са, че корупцията по високите етажи на властта остава
скрита. Кашъмов е и автор на годишния доклад на "Програма Достъп до информация" за прозрачността на
институциите. "Дневник" му отправи въпроси свързани с двата анализа.
В средата на юли Програма "Достъп до обществена информация" представи своя годишен доклад. Как се развива
прозрачността на институциите през последната година?
- От една страна, може да кажем, че законът за достъп до информация продължава да се утвърждава като един
работещ закон в полза на гражданите, създава сериозни задължения на прозрачност. От друга, прозрачността,
свързана с публикуването на информацията, се подобрява бавно.
Това което прави силни впечатление е големият бум на електронните заявления. От една страна, хората все
повече ползват интернет, платформата, която беше създаде през 2015 година, от друга страна, пандемията от
COVID-19 доведе до едно физическо дистанциране на институциите от гражданите, което в рамките на едно
електронно интернет общество нямаше как да не преминат към електронна комуникация.
За 2021 година имаме 14 хиляди подадени заявления, от които поне 3/4 са електронни, а не на хартия. Допреди 3-
4 години бяха поравно с хартиените, а преди това последните имаха превес. 
Това създава определени предизвикателства, защото се срещнахме с някои намерения на някои институции в
това число и Националното сдружение на общините, да се изменя законът в посока идентифициране на
гражданите чрез някакви системи за сигурно електронно идентифициране. Такова нещо е недопустимо от гледна
точка на международните стандарти.
Фактът, че хората подават електронни заявления, не трябва да води до някакви нови ограничения на правото на
достъп до информация, а до това да се развива капацитетът да се отговаря на такива заявления, да има по-
голямо познаване на закона, по-големи възможности да се работи, да се познават новите реалности.
Администрацията трябва да осъзнае най-после, че правото на достъп до информация е, първо, основно човешко
право, гарантирано от конституцията и Европейската конвенция за правата на човека, второ, то е предпоставка
гражданите, както казва Конституционния съд, да осъществяват информиран избор, както и да вземат участие в
процесите на вземане на решения и правенето на политики в различните области.
Това е единственият път към развиване на демокрацията. От ПДИ мислим, че трябва да се положат специални
усилия за обучения на администрацията, за подобряване на капацитета да се качват документи в интернет, да се
продължи тенденцията за синхронизиране на уебсайтовете на институциите от гледна точка на достъпа до
информация. 
За поредна година изказваме своето неудоволствие и разочарование от това, че което и да е българско

Заглавие: Александър Кашъмов: Гражданското общество е силно, но лидерите - слаби

Дата: 04.08.2022 23:55
Медия: Информационен портал за неправителствените организации

https://www.ngobg.info/bg/analysis/124527-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%B5-%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%BD%D0%BE-%D0%BD%D0%BE-%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5-.html


правителство да е на власт и каквито и да са политическите сили в него, има една невидима ръка, която пречи да
се развиват най-добрите стандарти за достъпа до информация. 
Вече близо 15 години не подписваме конвенция за достъпа до официални документи. Не разбираме защо в
България, която благодарение на активните граждани, на журналистите и на неправителствените организации, и
на Програма "Достъп до информация" - един от пионерите в световен мащаб, най-старата в Югоизточна Европа,
защо цялата тази активност, която на международната сцена води до очаквания България да е сред държавите,
подписали и ратифицирали тази конвенция, продължава тази тиха борба и съпротива.
Как си обяснявате тази съпротива?
- Всички неща, които сме чували, са формални.
Обяснявам си като това, че у нас така и не видяхме една достатъчно сериозна, истинска и силна проевропейска и
процивилизационна вълна на управлението, която да отговаря на високите очаквания на българските граждани,
които искат да живеят в по-добро и по-цивилизовано общество.
Въпреки всичките тези усилия гражданското общество в България остава силно, но лидерите ни остават слаби.
Друг доклад, представен наскоро, на който сте автор - е този на Антикорупционния фонд. В него един от изводите е,
че за борбата с корупцията изминалата година е била нулева. Какво не е направено за подобряване на борбата с
корупция?
- По отношение на борбата с корупцията в България има неща, които не са направени през последните 15 години.
Намерения от времето на тройната коалиция, които са залегнали пак в стратегията на правителството за периода
2021-2027 година, приета миналата година. Това са мерки дежа вю. Например - това да се подобри
координацията на различните институции, да се усили ролята на инспекторатите в министерствата и към Висшия
съдебен съвет, да се подобрят етичните кодекси и да се направи кодекс на служителите, заемащи висши
държавни длъжности.
Такъв имаше още в периода 2007-2008 година, но не беше публикуван.
Не знам на какво се дължи повторението на подобна препоръка, но самото повторение е вид диагноза - за това,
че се въртим в кръг с превенцията и борбата с корупцията. Самият факт, че съществуват същите проблеми, същите
намерения, показва, че един от проблемите е, че координацията между отделните институции не е добра.
Друга съществена причина, поради която анализът на Антикорупционния фонд е толкова критичен, е, че се
потвърждава обстоятелството, че отнемането на незаконно придобито имущество беше изкуствено пришито в
работата на антикорупционната комисия. Работата в тази насока, отделно от въпроса как я оценяваме, дали е
ефективна или не, дали се нарушават основни права, работата тласка както персонала на комисията, така и
обществото в една различна посока от превенцията и противодействието на корупцията. В доклада сме цитирали,
че от всички съдебни производства, които са започнали, само две са свързани със запори заради корупционни
престъпления. 
В областта на конфликта на интереси също няма особено развитие, работата върви тромаво, с не кой знае какъв
успех. За миналата година има 22 случая на установен конфликт на интереси срещу над 80 неустановени. Това са
104 казуса за годината, което не е много за една институция. 
През 2018 година уж под знака на подобряване на борбата с корупцията 150 хиляди държавни служители бяха
извадени от лицата, заемащи висши държавни длъжности, които подлежат на проверка от тази комисия. Беше
решено, че на местно ниво ще се гледат техните случаи на конфликти на интереси, което води до неефективност и
феодализация на тази система.
Едно от нещата, които антикорупционната комисия не прави и което също е в ущърб на борбата с корупцията, е, че
където няма установяване на конфликт на интереси и санкции, тези случаи не послужват за анализ на
корупционната среда. Което е пълен абсурд,
В развитите западни системи за превенция на корупцията точно тези случаи са най-важните. Случаите, които са
нови и при които не може да се намери основание за санкция, но те могат да бъдат използвани, за да бъдат
подобрени мерките, средата, да бъдат развити правилата. Тези случаи трябва да бъдат смилани и да са гориво за
развиване на мерките. Това не се случва 15 години в тази страна.
През последната година имаше силна заявка от бившите управляващи за борба с корупцията, а същевременно все
пак няма никакви резултати. На какво се дължи това?
- Една от причините е, че в края на 2021 година беше формирано правителство, чийто формат досега не се беше
случвал - четворна коалиция. И то от партии, които са с доста различни позиции по основни въпроси, това само по
себе си затруднява. Но и външните кризи се отразиха - продължаващата ситуация с COVID-19, макар не толкова
интензивна, но и войната в Украйна допълнително разстроиха нещата. Ние търпим проблеми и от факта, че сме
на предна линия на този конфликт.
Oсвен това сме обект на една дългосрочно геополитическа атака от страна на Кремъл. Всичко това, както и
вътрешните сътресения в коалицията, не помогна много за развиване на темата "Антикорупция". 
Все пак имаме внесен законопроект, който остава в миналото, но много ми се иска общественият дебат, който се
проведе, да не бъде оставен там, а да се проучат внимателно различните констатации и съображения.
Усилията трябва да продължат, иначе държавата няма как да се прочисти от несвойствени и неестествени връзки,
което ще продължава да създава не само усещането, че мафията има силна връзка с държавата, но и реалността.
Защото всъщност превенцията и противодействието на корупцията са насочени главно към преустановяване на
частни влияния върху публичната власт. Но тези влияния не са просто влияния на отделни лица или бизнес, те са
често пъти влияния на мафия, на организирана престъпност или на геополитически противник, който се опитва да
установи контрол над Дунавската губерния.
......

Цялото интервю можете да прочетете в Дневник.
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Родителите, случайно разбрали, че децата им са станали жертви на педофили в мрежата, скоро може се окажат
безпомощни в търсене на подкрепа за пострадалите и възмездие за насилника.

Причината е, че горещата линия на Центъра за безопасен интернет, която от 16 години е поела почти изцяло
консултирането на деца за проблемите им в интернет, предаването на сигнали за престъпления към институциите
и повишаването на дигиталната грамотност, е пред закриване заради липса на пари.

Центърът, който се обслужва от неправителствени организации и замества държавната администрация в тази
дейност, се нуждае от 200 хил. лв. годишно, за да продължи да съществува. Засега властите не дават знак, че биха
отпуснали средствата, въпреки че структурата на практика е поела цялата работа в тази сфера. През 16-те му
години досега там са обработени над 63 хил. сигнала за насилие и тормоз на деца онлайн, подадени от самите
деца, родители и професионалисти. За сравнение сигналите по сходни казуси на другата национална телефонна
линия за деца, която се управлява от Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД), за 2021 г. са едва 3.

Десет правителства нехаят

Българският център за безопасен интернет се координира от неправителствената фондация "Приложни
изследвания и комуникации" в партньорство с асоциация "Родители" и рекламната агенция "ДеКони". Създаден е
през 2005 г. по програмата на Европейската комисия "Безопасен интернет" и се финансира от европейски
проекти, които изискват 50% съфинансиране. Досега то е осигурявано с кандидатстване по други проекти, чрез
грантове и дарители, но това става все по-трудно и несигурно.

Работата на центъра се наблюдава и подпомага от Обществен съвет, включващ представителите на ключовите
държавни институции, гражданския сектор и частния бизнес, които имат отношение към осигуряването на
безопасна онлайн среда за децата.

"В последните години нееднократно институциите бяха алармирани за риска от изчерпване на ресурсите с цел да
се реши устойчиво въпросът с липсващото национално съфинансиране", заяви Мария Брестничка от
Националната мрежа за децата (обединение на неправителствени организации, работещи с и за децата и
семействата, чиито членове са и членовете на екипа на Центъра за безопасен интернет).

Мария Брестничка,

Национална мрежа за децата

"Макар да няма държавно финансиране, Националният център за безопасен интернет на практика изпълнява
държавния ангажимент по силата на подписани международни споразумения и европейски директиви да
гарантира правото на децата да се възползват безопасно от възможностите на дигиталната епоха", се казва в
писмо на Национална мрежа до децата към институциите.

"Срамно е за България като държава, че в ситуация на особено повишен риск, свързан с пандемията, войната в
Украйна, нарастващите нива на бедност, социално изключване и маргинализация и ужасяващия дял на домашно
насилие у нас, да се окаже в ситуация на престъпно бездействие по отношение на един от малкото работещи
канали за закрила на децата от посегателства", се подчертава в текста. 
В отворено писмо до президента, министър-председателя и министъра на електронното управление от
новоназначения служебен кабинет Националната мрежа за децата настоява за незабавни мерки за запазване на
дейността на центъра като едно от първите и спешни действия на новото служебно правителство.

"Дневник" също попита трите институции какви действия ще предприемат по въпроса за запазване на
единствената линия, която посреща сигнали за онлайн насилие над деца, до редакционното приключване на
текста отговор не беше получен.

Представители на държавни институции вече се обявиха за запазване на центъра. Първо омбудсманът Диана
Ковачева се обърна към ресорните министри с искане да не допускат закриването на горещата линия. В петък
към нея се присъедини и председателят на агенцията за закрила на детето Елеонора Лилова, която нарече
линията "изключително полезна". "От началото на годината и председателят на ДАЗД лично се ангажира с
търсенето на подкрепа и възможност за финансиране на Центъра, но за съжаление към момента и тези усилия
не дават резултат", се казва в становище на агенцията до медиите.

Заглавие: Горещата линия срещу онлайн тормоз над деца е пред закриване, държавата не припознава
проблема
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Какви са опасностите за децата

Сигналите за неподходящо съдържание с непълнолетни, получавани годишно в центъра са хиляди. Отделно,
средно 10 сигнала годишно се получават за деца в България, станали жертви на педофили в мрежата. Най-често
посегателствата стават в социалните мрежи и онлайн игрите. Педофилите атакуват и по-малки деца, които още не
са в пубертетна възраст, като това се случва дори в чатовете, свързани с онлайн игрите.

За миналата година сигналите за сексуално съдържание с деца, стигнали до центъра, са били 15 хиляди при пик
от близо 18 хиляди през 2020 г., отбелязаха от центъра. "Педофилите ходят там, където са децата. Ако те са в "Tик-
Ток", ще ги търсят там, или в "Инстаграм", във "Фейсбук". В онлайн игрите също се случва педофили да влязат,
обикновено се представят като деца", каза Емануил Георгиев от центъра за безопасен интернет пред БНР.

"Огромната част от сигналите са свързани със съдържание. Много от тези хора, като се свържат с детето, се
стремят да изкопчат някакво съдържание от него и после го изнудват чрез него да им осигурява друго", добави той.

С настъпването на пандемията от COVID-19 и преминаването на образователната и неформалната комуникация
на децата онлайн, само за година в България над два пъти нараства броят на сигналите на горещата линия за
борба с незаконно и вредно за деца съдържание и поведение в интернет, показват данните, предоставени на
"Дневник" от Националния център за безопасен интернет.

През 2020 г. към Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" (ГДБОП) са препратени 680 сигнала, а
към партньорски на центъра горещи линии и Интерпол - 17 026. За 2021 г. към антимафиотите са отправени над 1
500 сигнала за случаи, които попадат в полето на Наказателния кодекс. Повече за онлайн изолацията заради
коронавируса, увеличила тормоза над децата, четете тук.

Само през миналата година оплакванията са били 15 хил., но със спирането на обработването им България на
практика ще се оттегли и от сътрудничеството с Международната асоциация на интернет горещи линии INHOPE и
Интерпол.

Как работи центърът

Центърът е член на европейската мрежа от 30 центъра за безопасен интернет Insafe, както и на Международната
асоциация на интернет горещи линии INHOPE, която обединява 42 държави. Всяка национална гореща интернет
линия има споразумение за сътрудничество с правоохранителните органи, а асоциацията си сътрудничи и с
Интерпол.

Основните му дейности включват:

обработване на сигнали за детска порнография и компютърни посегателства срещу деца
консултиране по телефон и онлайн на деца, родители и учители при инциденти на деца онлайн
разработване и провеждане на различни обучения на деца, родители, учители и други професионалисти
разработване на различни материали, целящи да повишат информираността на обществото за рисковете
за деца при ползване на интернет, социални мрежи и мобилни устройства, както и начините за превенция и
търсене на помощ

Към центъра работят гореща и консултативна линия. Горещата поема сигналите за тежко насилие, трафик и
сексуална експлоатация над деца, а консултативната - случаи на онлайн тормоз, сблъскване с вредно и опасно
съдържание и др. Сигналите се изпращат към МВР, ГДБОП и Интерпол, които се опитват да заловят насилниците.

Пред "Дневник" психологът Яна Алексиева от асоциация "Родители" изрази надежда центърът да не затвори. От
месец няма финансиране, но линията за горещите сигнали ще продължи да работи до края на август, а
консултативната - до края на септември. Дотогава тя се надява институциите да решат проблема с финансирането.
Ако обаче не се намерят пари, "България вече няма да я има на картата на тези сигнали, защото няма друг център
у нас, който да прави това и да обменя данни с Европа и света", отбелязва Алексиева.

Национална мрежа за децата изпрати отворено писмо до президента, министър-председателя и членовете на
Министерски съвет, в което очерта най-спешните задачи пред служебното правителство, свързани с
благосъстоянието и правата на децата.
От 1992 г. насам детското население на България е намаляло два пъти. България не е място, където хората
спокойно раждат и отглеждат деца. Ключови причини за това са политиките, които не се правят с мисъл за тяхното

Заглавие: 13 спешни задачи пред служебното правителство за децата в България
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въздействие върху децата, и лошата координация между отделните институции. Това е особено валидно в
условията на политическа, здравна, икономическа и обществена криза, когато темите, отнасящи се до децата, се
размиват, а твърдението, че децата са приоритет, остава само на хартия и без реално съдържание.
Днес в България живеят около 1 000 000 деца. Във време на икономически и енергийни предизвикателства,
продължаваща война в Украйна, приближаваща нова вълна от COVID-19 и обществена криза на доверието,
отговорност за гарантирането на най-добрите възможности за живот и развитие на децата у нас има служебното
правителство.
От Национална мрежа за децата идентифицирахме 13 спешни теми, които не трябва да останат в застой и регрес
в следващите три месеца: 

Продължаване на работата по създаване на Национална стратегия за детето

България продължава да няма визия и план за координация на всички политики, които се отнасят до децата. И
макар по време на служебното правителство да няма действащ парламент, изключително важно е
разработването на стратегическия документ да продължи заедно с държавните институции, гражданските
организации, родители и самите деца, така че в кратки срокове България да излезе от ситуацията на нарушаване
на собственото си законодателство и да планира какво иска да постигне за гарантирането на най-добрите условия
на живот и развитие за всяко дете и семейство. 

Завършване на първа чернова на Националната стратегия за детско и юношеско здраве и педиатрична
грижа (2021 – 2030)

Националната стратегия за детско и юношеско здраве и педиатрична грижа е първият опит за цялостен
стратегически подход към детското здравеопазване. От изключителна важност е в нея да бъдат заложени ясни,
постижими и измерими цели, които да имат максимален ефект за гарантирането на здравето на всяко дете в
България – за профилактика, доболнична и болнична помощ. Настояваме разработването на Националната
стратегия да продължи добрата практика да въвлича и отчита опита на гражданските организации и
професионалистите, работещи на терен. 

Възлагане на пълен анализ на нуждите за създаване на национална детска болница, върху който да
бъде създадено заданието за изграждане на болницата

За да има България истинска, модерна, високотехнологична многопрофилна национална детска болница, тя
трябва да бъде планирана въз основа на пълно проучване и анализ на потребностите на децата, техните родители
и медицинските специалисти, които ще работят в болницата. Единствено така инвестирането на публични средства
ще доведе до най-доброто възможно лечение за болните деца. През 2022 г. Национална гражданска инициатива
"За истинска детска болница" разработи с широк кръг специалисти и представи насоки за заданието на подобен
анализ, които е готова отново да предостави на Министерството на здравеопазването.

Финализиране на промените в Наредба 26 за предоставяне на акушерска помощ, които ще доведат до
предотвратяване на стотици случаи на заболявания и увреждания при новородените бебета

Годишно се раждат около 7000 бебета, които са непроследени от медицински специалист. Необходимо е
приемането на предложения проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 26 от 14 юни 2007 г.
за предоставяне на акушерска помощ на здравно неосигурени жени и за извършване на изследвания извън
обхвата на задължителното здравно осигуряване на деца и бременни. Предложеното увеличение на броя
прегледи и изследвания по време на бременността ще доведе до намаляване броя на новородените, родени с
предотвратими заболявания и увреждания, както и до намаляване на детската смъртност.

Завършване на усилията за осигуряване на храни за медицинска употреба на деца и млади хора

Необходимо е продължаване на дейността на работната група към Министерство на здравеопазването, която
работи за решаването на проблема с достъпа до храните за медицинска употреба за деца и млади хора с редица
диагнози и състояния, които са изправени пред ситуация на глад и дори летален изход поради невъзможността да
си осигурят храна по икономически причини. Завършване на списъка на диетичните храни за специални
медицински цели, съобразен с европейските препоръки, списъка на заболяванията, към които да се добавят
допълнителни кодове за обозначаване на съответното състояние на малдигестия/ малабсорбция и другите
необходими анализи и предоставяне на становище на НЗОК за спешно вземане на решение за разширяване на
списъка на диетични храни за специални медицински цели.

Продължаване на усилията за приоритет на ранното детско развитие (РДР) в националната политика

Продължаване на пилотната фаза на проект "Създаване на национална рамка за качество на образованието и
грижите за децата в ранна детска възраст (ОГРДВ)" с фокус върху следните 5 области: достъп, работна сила,
учебна програма, наблюдение и оценка, управление и финансиране. В момента са налични различни услуги,
програми и мерки, които засягат ранното детско развитие, но няма единно лидерство и отговорност за тази сфера.
Нужно е приемането на Национална стратегия за ранно детско развитие, която да обединява всички секторни
политики и усилия в цялостна междусекторна политика със споделена философия и единен подход.

Финализиране и управление на Националния план за прилагане на Европейската гаранция за детето



Чрез изпълнението на дейностите по Европейската детска гаранция се появяват възможности за реално
прекъсване на цикъла на поколенческа бедност, за повишаване на благосъстоянието на децата и семействата в
риск, както и за създаване на разбиране, че макар и родени в неблагоприятна социална среда, децата могат да
имат не по-лоша жизнена перспектива от всички свои връстници. Един от ключовите проблеми, които Гаранцията
трябва да адресира, е липсата на статистически данни за децата в уязвими и рискови групи и липсата на адекватно
междусекторно взаимодействие при разрешаването на случаите на най-засегнатите от детска бедност и социално
изключване. 

Актуализиране на Плана за действие за изпълнение на Националната стратегия за
деинституционализация на грижата за деца

Процесът на деинституционализация в услугите за деца, макар да има своите значителни успехи в извеждане на
огромна част от децата от институциите от стар тип, не може да бъде обявен за завършен или дори безпроблемно
протичащ. Съществуват сериозни съмнения за ефекта от деинституционализацията чрез създаването на
институции от семеен тип (ЦНСТ), които на практика водят до реинституционализация поради липсата на
ефективна социална работа и подкрепа на децата и липсата на кадрова политика за персонала. Приемната грижа
все още функционира на проектен принцип. Процесът на деинституционализация трябва да бъде продължен и
преосмислен чрез продължаване на плана след 2021 г.

Стартиране на работа в Министерството на правосъдието по актуализиране на проекта на Закон за
възпитателните мерки спрямо непълнолетни извършители на престъпления или административни
нарушения

Разработването на Закона за възпитателните мерки е ангажимент на българската държава с над 10-годишна
давност, който все още е далеч от изпълнение. Той следва да замени близо 70-годишния Закон за борба с
противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, който допуска настаняването на деца в интернати,
близки до затвор, в ситуации, в които детето има нужда от закрила и подкрепа. За 2020 г. има случаи, в които по
този закон в интернати са изпращани деца, жертви на сексуална експлоатация, вместо да бъдат насочени към
услуги за закрила. 

Взимане на всички необходими мерки за осигуряване на присъствено обучение в училищата през новата
учебна година и осигуряване на максимален обхват и ефективен учебен процес във всички форми на
обучение

В последните 2 години на пандемия от COVID-19 единствената, постоянно проследявана и прилагана мярка, беше
налагането на дистанционната форма на обучение за учениците при отворени заведения и барове и липсата на
подобни мерки за възрастните, въпреки множеството данни за щетите, които тази форма нанася както на
академичните постижения, така и на мотивацията и психичното здраве на децата. Необходимо е да се гарантира,
че до затваряне на училища се стига единствено в краен случай и след затварянето на всички други места, на които
се събират хора. 

Осигуряване на достъп до медицински грижи и ефективно включване на разселените деца бежанци от
Украйна и трети страни в образователния процес

През 2022 г. броят на децата в България нарасна с 5% с идването на бежанци и търсещи закрила вследствие на
войната в Украйна. Заедно с огромните усилия на доброволци и граждански организации месеци наред, положени
са усилия от страна на Оперативната координационна група за осигуряване на базовите потребности на децата.
Необходими са специални усилия за осигуряване на достъп до личен лекар в най-натоварените региони (Варна и
Бургас). Заедно с това, от изключително значение сега е осигуряването на необходимите ваксини и включване в
програми за лятна подготовка и адаптация за включване в учебния процес. Необходимо е и спешно изясняване и
комуникиране на плана за настаняване на семействата, настанени в държавни бази след 31.08, тъй като от
тяхното местоположение пряко зависи къде ще бъдат записани децата на училище и дали изобщо се предвижда
държавна подкрепа за осигуряване на подслон. 

Гарантиране на прилагането на Координационния механизъм за работа с непридружени деца бежанци

Категорично трябва да се прекрати продължаващата практика на неправомерни задържания на деца в ареста,
където са настанявани заедно с възрастни с криминални прояви при изключително лоши условия. И към момента
Районната прокуратура – Русе е образувала преписка по сигнал на Национална мрежа за децата по повод случай
на непридружено дете бежанец, настанено в русенския арест за повече от месец. За пореден път подчертаваме,
че всички непридружени деца бежанци са първо и преди всичко деца и като такива имат нужда от закрила,
подкрепа и семейство. Необходимо е да се направят обучения на служителите на МВР, Гранична полиция, ДАБ и
АСП и да се проследява внимателно прилагането на новоприетия Координационен механизъм за взаимодействие
между институциите и организациите при случаи на непридружени деца или разделени от семействата си деца
чужденци, за да се избегнат случаите на лишаване на деца от сигурност, медицинска помощ, закрила и
образование.

Продължаване на активната комуникация с гражданските организации и подкрепа на работата на
Съвета за развитие на гражданското общество



Вярваме, че в настоящата криза на правителството ще е нужен целият наличен ресурс, за да запази постигнатото и
да не допусне кризите да се отразят тежко върху най-уязвимите членове на обществото – децата. За тази цел е
необходимо да се запазят форматите на активна комуникация с гражданските организации (например в
работните групи към Оперативната координационна група) и да продължи работата в Съвета за развитие на
гражданското общество за определяне на приоритетите и програмите за финансиране на дейности на
организации, насочени към деца и подкрепа на семействата.
Напомняме, че благосъстоянието на децата в България не е задача на едно правителство и една партия. За да
бъде гарантирано то, е необходим поглед към бъдещето извън рамките на правомощията на настоящия кабинет.
Необходимо е осигуряване на приемственост, надграждане на вече положените усилия по различните теми.
Разчитаме, че служебното правителство ще успее да направи необходимия преход към нови редовни
правителство и парламент, които да надградят и развият политиките за децата и в подкрепа на семействата, така
че България да стане по-добро място за раждане и отглеждане на деца. 

От януари 2021 г. Български център за нестопанско право участва в разработването на иновативен модел на
хъбове за съвместно развиване на социални предприятия, които работят с различни групи в неравностойно
положение или за преодоляване на социални проблеми в различни области (заетост, култура, спорт и др.). Това се
случва в рамките на проекта "SEHUBS Co-creating Hubs for Social Enterprises" в международно партньорство с
PRISM Impresa Sociale (Италия), Athens Lifelong Learning Institute (Гърция) и University of Lodz (Полша). Повече
информация за останалите дейностите можете да намерите тук.

Моделът се базира на проучвания сред социални предприятия и тестване на терен в четирите държави: Италия,
Гърция, Полша и България.

Запознай се с модела тук >> A better future for social entrepreneurs: An innovative model to co-create hubs for social
enterprises

Социалното предприемачество – предизвикателства, силни страни и препоръки за развитие

В първата част на модела е представен контекстът в четирите държави, както и рамката за социално
предприемачество на европейско ниво.

Сред интересните акценти е броят на социалните предприятия във всяка една от държавите и заетите лица в тях.
Прави впечатление, че в Италия при население близо 56 милиона души има цели 94 030 социални предприятия,
докато в България при население от 6.92 милиона души като социални предприятия се самоопределят 2249
(данни от НСИ), но в Регистъра за социални предприятия са вписани едва 34 такива. Също така, за България няма
налични данни за заетите в социални предприятия лица, докато в Италия броят им е близо 846 хиляди души.

Развитието на средата за социално предприемачество би позволило и по-широко приложение на модели за
съвместно развиване на хъбове, сътрудничество в мрежи и колаборации между самите социални предприятия.

Една от интересните теми, която се развива в модела, е посветена на привличането и задържането на
висококвалифициран персонал с добри управленски умения и опит. Това предизвикателство е свързано с
неизменно по-високите разходи за заплати на висококвалифицирани служители, като се има предвид, че
социалните предприятия като цяло имат ограничени възможности за предлагане на конкурентни заплати в
сравнение с други сектори на икономиката. На европейско ниво има малко данни и проучвания по темата,
въпреки че човешкият ресурс – мениджъри, служители, доброволци - има ключова роля за успеха на социалното
предприятие.

Във втората част на модела ще се запознаете с 12-те обучителни теми, разработени от партньорите като част от
програмата за развиване на капацитета общността от социални предприятия в Хъбовете:

Изграждане на общност и адресиране на нуждите на общността
Предприемаческа ориентация
Работа в мрежа
Социално въздействие
Финансиране
Вътрешна и външна комуникации
Комуникация и взаимодействие с хора със специални потребности
Коучинг
Менторство
Управление на човешките ресурси

Заглавие: Иновативен модел за хъбове за съвместно развитие на социални предприятия (SEHUBS)
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Междукултурен мениджмънт
Управление на услуги и физически пространства

Като приложения към модела са представени добри практики, ролеви модели и примери на социални
предприятия с най-разнообразен профил от четирите европейски държави. Приложенията може да прочетете и
споделите от сайта на проекта: www.se-hubs.eu

Материалът е подготвен в рамките на проект "SEHUBS Co-creating Hubs for Social Enterprises" (621421-EPP-1-
2020-1-IT-EPPKA3-IPI-SOC-IN). Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Настоящият
материал отразява единствено възгледите на авторите и Комисията не носи отговорност за използването на
съдържащата се в нея информация.
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